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معروف منتظر ويزاي چين

سعید معروف، کاپیتان تیم ملی والیبال ایران 
که در یک ســال اخیر با تیم بایــک موتور چین 
قرارداد امضا کرده، اما به دلیل شیوع ویروس کرونا 
و ممنوعیت ورود خارجی ها به این کشور نتوانسته 
برای تیمش به میدان برود، اخیرا پیامی از سوی 
باشگاه چینی دریافت کرده بود که می تواند برای 
حضور در سوپرلیگ به پکن سفر کند. معروف از 
حدود دو هفته قبل که دعوتنامه باشگاه چینی را 
دریافت کرده، برای صدور ویزای چین اقدام کرده، 
اما هنوز نتوانســته مجوز ورود به این کشور را در 
شرایط کرونایی موجود دریافت کند. به جز کاپیتان 
تیم ملی والیبال ایران چند بازیکن مطرح آمریکایی 
هم با تیم های چینی قرارداد امضا کردند که آنها نیز 
منتظر رسیدن ویزای خود هســتند تا بتوانند به 
چین سفر کنند. مغز متفکر والیبال ایران که این 
روزها تمریناتش را در آمریکا پیگیری می کند، بعد 
از ورود به چین در شهر شانگهای 20 روز قرنطینه 
خواهد شــد و در صورت نداشتن عالئم خاصی به 

ترکیب بایک موتور اضافه می شود.
    

 تغيير در تيم اعزامي 
به جام جهاني

پس از آنکه اعالم شــد حسن یزدانی و کامران 
قاســمپور به عنوان دو نماینده کشتي آزاد ایران 
عازم رقابت های جام جهانی صربستان می شوند، 
به احتمال فراوان دو کشتی گیر جوان جایگزین 
این افراد خواهند شد. در این میان یزدانی شانس به 
مراتب کمتری برای اعزام به صربستان دارد چراکه 
عالوه بر بحث جوانگرایی، نگرانی از مصدومیت وی 
در این رویداد نه چندان مهم نیز وجود دارد. بر همین 
اساس قرار است جلسه ای با حضور سرمربی تیم 
ملی کشتی آزاد در فدراسیون کشتی برگزار شود. 
در کشتی فرنگی احتمال تغییر نفرات کم است و 
ساروی و نوری کماکان جزو نفرات اعزامی هستند.

    
غفور بازهم بدون تيم ماند

تیم والیبال ورونا هفته گذشــته استفان بویر، 
پشت خط زن فرانسوی خود را کنار گذاشت و این 
بازیکن به تیم العربی قطر پیوست. پس از جدایی بویر 
از ورونا چند بازیکن به عنوان گزینه های جانشینی 
وی معرفی شدند که یکی از آنها امیر غفور بود. پشت 
خط زن تیم ملی والیبال ایران که حدود یک سال 
است به دلیل مصدومیت در هیچ تیمی بازی نمی کند 
و رقابت های انتخابی المپیک را هم از دست داد یکی 
از جدی ترین گزینه های حضور در تیم ورونا بود که 
این اتفاق در نهایت رخ نداد. مسئوالن تیم ورونا برای 
پر کردن جای خالی ستاره فرانسوی خود با مادس 
جنسن دانمارکی به توافق رسیدند تا پرونده حضور 
غفور در سری آ بسته شــود. از آخرین بازی رسمی 
امیر غفور که اوایل آذرماه 98 مقابل مونزا انجام شد 
یک سال می گذرد و این پشت خط زن پس از آن به 

علت مصدومیت از ناحیه کمر غایب بوده است.
    

 5 هوگوپوش ايراني 
در تيم پناهندگان

فدراســیون جهانــی تکواندو همانند ســایر 
فدراسیون ها حمایت ویژه ای از ورزشکاران پناهنده 
در سراســر دنیا دارد و این نفرات زیر پرچم کمیته 
بین المللی المپیک در رشــته مورد عالقه خود به 
رقابت می پردازند. بر همین اساس پنج تکواندوکار 
ایرانی که طی ســال های گذشــته به کشورهای 
اروپایی پناهنده شده اند با حمایت مادی و معنوی 
فدراسیون جهانی تحت عنوان تیم پناهندگان برای 
حضور در رقابت های انتخابی قاره اروپا برای کسب 
سهمیه المپیک تالش می کنند. کسری مهدی پور، 
دینا پوریونس، احســان نقیــب زاده، امیرمحمد 
حســینی و علی نقاندوســت پنج تکواندوکاری 
هســتند که در صورت برگزاری این رقابت ها در 
صوفیه به میدان خواهند رفت. البته عبدا... صدیقی، 
تکواندوکار افغانستانی هم در این تیم حضور دارد. 
در بین این نفرات فقط دینا پوریونس و احســان 
نقیب زاده سابقه عضویت در تیم ملی تکواندو ایران را 
داشته اند. در صورتی که رقابت های تکواندو انتخابی 
المپیک در قاره اروپا طبق برنامه قبلی برگزار شود، 
ایرانی ها در این مسابقات حضور پررنگی خواهند 
داشت. عالوه بر این نفرات، فرزاد ذوالقدر سرمربی و 
تکواندوکار تیم ملی بلغارستان، مهدی خدابخشی از 
صربستان و راحله آسمانی از بلژیک نیز برای کسب 

سهمیه المپیک به میدان خواهند رفت. 

منهای فوتبال

آریا رهنورد

پرسپولیس همه مختصات یک تیم 
»برنده« را دارد. تیمی که در هر شرایطی 
برای بردن مســابقه می دهد و همیشه 
آماده است تا از یک فرصت کوچک برای 
ضربه زدن به حریف استفاده کند. با این 
حال این تیم برنده، از مدت ها قبل دیگر 
یک تیم »سرگرم کننده« نیست. آنها 
ســماجت زیادی در زمین از خودشان 
نشان می دهند. بسیار هم سختکوش و 

جنگجو هستند اما فرم بازی شان هیچ 
هواداری را به وجد نمی آورد. البته که در 
لیگ قهرمانان آسیا و روبه روی رقبایی 
که یک دوجین ستاره بین المللی را کنار 
هم قرار داده اند، بازی با هدف »بردن« 
به هر قیمتی، کامــال پذیرفتنی به نظر 
می رســد اما تیمی که روبه روی نفت 
آبادان هم صاحــب بخت های متعدد 
گل زنی نمی شود و فوتبال جذابی ارائه 
نمی دهد، حتما با مشــکالتی دست و 
پنجه نرم می کند. پرسپولیس در دومین 

هفته این فصل هم برتری محسوسی 
نســبت به رقیبش نداشت. تیم یحیی 
مجموعا فقط چند دقیقه خوب فوتبال 
بازی کرد و در همان دقیق هم صاحب 
یک ضربه پنالتی شد اما پس از آن عقب 
کشــید و دیگر میل چندانــی به زدن 
گل دوم از خودش نشــان نداد. اینکه از 
قهرمان تکراری این سال های فوتبال 
ایران انتظار داشته باشیم درون زمین 
دست به ریسک های بزرگ تری بزند و 
با جسارت بیشتری فوتبال بازی کند، 

حقیقتا درخواست گزافی نیست. اینکه 
توقع داشته باشیم پرسپولیسی ها پس 
از جلو افتادن روی اسکوردبرد در زمین 
عقب نشینی نکنند و روی دفاع متمرکز 
نشوند هم واقعا یک تقاضای عجیب و 
غیرمنطقی به نظر نمی رسد. پرسپولیس 
فرمول بردن در لیگ برتر را به خوبی یاد 
گرفته اما حاضر نیست کمی طراوت، 
زیبایــی و هیجان هم به ایــن فرمول 

اضافه کند.
بردهای یک بر صفر، ضعف هجومی 

پرسپولیس را تا حدودی می پوشانند. 
روبه روی رقیبــی مثل نفت، شــاید 
تهدیدهای بزرگ دفاعی در کار نباشد 
اما این پرسپولیس اگر مقابل یک حریف 
قدرتمندتر گل اول مسابقه را دریافت 
کند، حتما برای بازگشت با مشکالتی 
روبه رو خواهد بود. 180 دقیقه از لیگ 
برتر بیستم برای این تیم گذشته و آنها 
هنوز موفق به گل زنی در جریان بازی 
نشــده اند. تنها گل پرسپولیس از روی 
نقطه پنالتی به ثمر رسیده و تصمیم داور 
برای اعالم آن پنالتی هم، بحث برانگیز 
بوده است. همه این عوامل در کنار هم، 
نشان می دهند که شرایط برای یحیی 
و تیمش کامال ایده آل نیســتند. شاید 
حاال هیچ کس از جدایی شجاع سوال 
نکند اما غیبت یــک مهاجم تمام عیار 
در خط حمله این تیم کامال احســاس 
می شــود. عالوه بر این، قرمزها در خط 
هافبک هم به اندازه کافی آماده نشان 
نمی دهند. سرخ ها فصل گذشته بارها 
و بارها رقبای شان را نتیجه یک بر صفر 
از پیــش رو برداشــتند و در نهایت به 
لطف همین نتایــج، قهرمانی لیگ را 
ازآن خودشان کردند. ظاهرا نقشه آنها 
برای بردن این فصل هم تکیه کردن به 
همین بردهای خفیف و حداقلی است. 
با این تفاوت که حاال آنها دیگر مهره های 
تعیین کننده ای مثل مهدی ترابی و علی 
علیپور را برای لحظات سرنوشت ســاز 

بازی در اختیار ندارند.
وقتــی رئــال مادرید، ســریالی از 
بردهای متوالی را با خوانده راموس در 
اللیگا تجربه کرد، نشریه آ.اس در یک 
سرمقاله فراموش نشــدنی که توسط 
یکی از مشــهورترین هواداران باشگاه 
رئال مادرید نوشته شده بود، با زیر سوال 
بردن سبک بازی این تیم نوشت:»چقدر 
حیف که آنها انقــدر بد بازی می کنند. 
آخر آنها در حال تاریخ سازی هستند«. 

حاال می توان این جملــه را بدون کم و 
کاست برای پرسپولیسی ها هم به کار 
برد. دالیل زیادی برای دور بودن این تیم 
از فرم مطلوب وجود دارد. پرسپولیس به 
شکل واضحی »خسته« به نظر می رسد 
و فشار بازی های لیگ قهرمانان برای این 
تیم، فوق العاده زیاد بوده است. مشکالت 
مالی هم به قوت خودشان باقی هستند 
و تمرکز تیم را به هم ریخته اند. باشگاه به 
تازگی یک تغییر مدیریتی هم داشته 
و حاشیه های بســیار زیادی را تحمل 
کرده اســت. عالوه بر همه این مسائل، 
باید به داستان جدایی چند مهره مهم و 
اثرگذار از این تیم هم اشاره کرد. در واقع 
پرسپولیس پس از فینالیست شدن در 
آســیا، چیزهای زیادی را از دست داده 
و آنقدر مشکل داشته که »خوب بازی 
کردن« دیگر شبیه به یک اولویت مهم 
برای آنها به نظر نمی رســد. با این حال 
هنوز هم فلسفه بازی آنها قابل تغییر به 
نظر می رسد. بردن، مهم ترین استراتژی 
این روزهای یحیی و تیمش به شــمار 
می رود اما بد نیست اگر آنها کمی هم به 
»چطور بردن« بپردازند. چقدر حیف که 
آنها انقدر بد بازی می کنند. آخر آنها در 

حال تاریخ سازی هستند!

سالطین بردهای خفیف

یک-هیچ؛نهبیشترونهکمتر!

اتفاق روز

چهره به چهره

فقط دو هفته طول کشید تا پرسپولیسی ها در لیگ برتر بیستم هم به نتیجه محبوب این اواخرشان دست پیدا کنند. 
آنها شیفته بردهای یک بر صفر هستند و حاال این نتیجه را روبه روی نفت آبادان هم تکرار کرده اند. تیم یحیی در اولین 

مسابقه خانگی فصل، باز هم زیبا و چشم  نواز نبود و باز هم موفق به گل زنی در جریان بازی نشد. رسیدن به چهار امتیاز از 
دو بازی، شروع نسبتا خوبی برای این تیم به شمار می رود اما این روزها سبک بازی پرسپولیس برای هوادارها، چندان 

امیدوارکننده به نظر نمی رسد.

»اگر همین حاال به یک سال قبل برگردم، باز هم این قرارداد را 
با همان شادی امروزم امضا خواهم کرد«. این جمله ژوزه مورینیو، 
درست یک ســال بعد از انتقال به نیمکت تاتنهام در شرایطی 
شنیده می شود که تیم او حاال با رسیدن به 20 امتیاز از 9 بازی، 
صدرنشین موقت جدول لیگ برتر است. تاتنهام یکی از بهترین 
شروع های همه تاریخش را در لیگ جزیره سپری کرده و به نظر 
می رسد برای اولین بار در این سال ها، به قهرمانی لیگ امیدوار 
است. حاال که ستاره های کلیدی لیورپول در معرض مصدومیت 

هستند، حاال که ســیتی وضعیت بحرانی را سپری می کند و 
آرســنال و یونایتد هم در قواره های قهرمانی نشان نمی دهند، 
تاتنهام می تواند از همیشه به رویاهای دور و درازش امیدوارتر 
باشد. ژوزه درست یک سال قبل در حالی به این باشگاه وارد شد 
که خیلی ها او را یک مربی »تمام شده« می دانستند. این مربی اما 
از همان قدم های اول نشان داد که برای ایجاد یک تغییر بزرگ به 
اسپرز آمده است. اولین تصمیم جدی او، برخورد با نفراتی بود که 
در تمرین ها به اندازه کافی جدیت از خودشان نشان نمی دادند. 
دله علی یکی از این مهره ها بوده که از مدت ها قبل با قلم قرمز ژوزه 
روبه رو شده است. دومین تصمیم کلیدی او، کمک به پیشرفت 
و تکامل بیشتر هری کین بوده است. هری زیر نظر او، نه فقط به 
یک گل زن کلیدی، بلکه به یک پاسور فوق العاده تبدیل شده و 

حاال در صدر جدول پاسورهای لیگ برتر دیده می شود. مورینیو 
به باال رفتن اعتماد به نفس سون هم کمک قابل توجهی کرده تا 
این بازیکن حاال برای بردن کفش طال در لیگ برتر مبارزه کند. در 
اسپرز، همه چیز مطلوب به نظر می رسد. خریدهای تابستانی تیم 
فوق العاده نشان داده اند و حاال مورینیو برای دومین بار به عنوان 
سرمربی تاتنهام، بزرگ ترین دشمنش یعنی پپ گواردیوال را از 
پیش رو برداشته است. هنوز هم که هنوز است بردن هیچ رقیبی 
به اندازه پپ برای این مربی مهم به نظر نمی رسد. این برد زمانی 
جذاب تر می شود که با یک تعویض طالیی به دست آمده است. از 
لحظه ورود جیووانی لو سلسو به زمین روبه روی منچسترسیتی 
تا لحظه به ثمر رسیدن گل دوم تاتنهام توسط همین بازیکن، 
فقط 35 ثانیه فاصله وجود داشت. همین صحنه، برتری آقای 

خاص به گواردیوال در یک شطرنج تاکتیکی را رقم زد تا حاال همه 
از بازگشت مورینیو به روزهای خوب گذشته حرف بزنند.

مائوریتسیو پوچتینو همان کسی بود که به تاتنهامی ها یاد 
داد رویاهای بزرگی در سر داشته باشند و حاال مورینیو، مردی 
است که به ستاره های اسپرز یاد داده چطور به تعقیب این رویاها 
بپردازند. همه می دانیم اگر ژوزه با تاتنهام قهرمان لیگ شود، چه 
اتفاقی رخ می دهد. او تا عمر دارد، از این دستاورد فراموش نشدنی 
صحبت خواهد کرد. چراکه این به بزرگ ترین و باورنکردنی ترین 
بخش از کارنامه کاری این مربی تبدیل خواهد شد. آقای خاص 
تا امروز ســه بار فاتح این لیگ شده و حاال این شــانس را دارد 
که با تیمی به جز چلسی، به ســراغ چهارمین قهرمانی اش در 

رقابتی ترین لیگ فوتبال دنیا برود.

آریا طاری

دوران حضور در لیگ یک برای محمود فکری 
دیگر به پایان رسیده اما ظاهرا این مربی هنوز از 
حال و هوای حضور در این لیگ رها نشده است. 
فکری هنوز متوجه نیست که دیگر دارد در لیگ 
برتر کار می کند و اینجا با هــر حرکتی که انجام 
می دهد، به شدت زیر ذره بین قرار می گیرد. برای 
عملکرد فکری در دومیــن هفته لیگ برتر، هیچ 
توجیهی وجود ندارد. جمالتی که او به زبان آورده، 
تعویضی که انجام نداده و درگیری هایی که پشت 
سر گذاشته، خیلی زود تصویر جذاب او به عنوان 

یک مربی را خدشه دار کرده اند.
مجموعه گاف های محمود فکری، اصلی ترین 
دلیل برای شکست استقالل در فوالد آره نا بودند. 
از همان چینش ترکیب در دقیقه یک مسابقه تا 
مسیر حرکت به رختکن پس از پایان سوت داور، 
اشتباه های فکری غیرقابل دفاع به نظر می رسیدند. 
او به سرعت از جایگاه یک مربی مطمئن به جایگاه 
یک مربی متزلزل رسید. هیچ کس انتظار نداشت 
ابهت او بــه همین ســرعت روی نیمکت آبی ها 
خدشه دار شود. هنوز چیزی تمام نشده و هنوز یک 
اتفاق جبران ناپذیر رخ نداده اما اشتباه های محمود 

فکری، آنقدر محسوس بوده اند که حاال هواداران 
باشگاه استقالل را به شــدت نگران  کرده اند. اگر 
استقالل در هفته بعدی رقابت های لیگ یک برد 
به دست بیاورد، خیلی ها نتیجه دیدار با فوالد را 
فراموش می کنند و جایگاه ایــن تیم در جدول 
هم بهتر می شــود اما حتی چند برد ســریالی، 
نمی توانند موجب فراموشی اتفاق های اهواز برای 
استقاللی ها باشند. به نظر می رسد اولین اشتباه 
بزرگ فکری، به چینش ترکیب استقالل مربوط 
باشد. او هنوز با برخی از مهره های تیمش »تعارف« 
دارد و انگار نمی تواند آنها را با یک تصمیم قاطعانه 
از ترکیب کنار بگذارد. وقتی استقالل گلری مثل 
رشید مظاهری دارد، هیچ دلیلی برای ادامه بازی 
سیدحسین حسینی در ترکیب این تیم منطقی 
به نظر نمی رسد. در خط حمله هم شیخ دیاباته 
بهترین، گل زن ترین و اســتانداردترین مهاجم 
استقالل اســت اما فکری همچنان او را در قامت 
یک مهره نیمکت نشین می بیند. اگر فکری به هر 
دلیلی تصمیم گرفته دیاباته را کنار بگذارد و با این 
مهاجم برخورد کند، حداقل بهتر است مسئولیت 
این تصمیم را بپذیرد. اینکه »درخواست هواداران 
باشگاه« دلیل کنار گذاشتن شیخ عنوان می شود، 
چیزی به جز فرار از مسئولیت پذیری نیست. هیچ 

هواداری، چنین درخواستی از باشگاه نداشته و اگر 
هم چنین چیزی حقیقت داشت، در هیچ نقطه ای 
از دنیا یک باشگاه بازیکنی را به خاطر اصرار هوادارها 
از ترکیب خارج نمی کرد. با این تفاســیر اگر فردا 
هواداران تیم اصرار به فیکس شدن یک بازیکن 
داشته باشند، آن بازیکن باید حتما در استقالل 
به صورت ثابت به میدان برود. در چنین شرایطی، 
اصال دیگر داشــتن یک »مربی« برای تیم به چه 

کار می آید؟
محمود فکری، باید کمی از فضای لیگ یک 
فاصله بگیرد و شــرایط خاص لیگ برتر را درک 
کند. اینجا جایی نیســت که توهیــن عجیب او 
به ســرمربی جوان تر رقیب، به ســادگی نادیده 
گرفته شــود. اینجا جایی نیست که عبارت های 
باورنکردنی مورد استفاده این مربی، به سادگی در 
بین انبوه عبارت های دیگر گم شوند. در لیگ برتر، 
دوربین ها همیشه در کمین هستند و گاهی یک 
کلمه، به اندازه یک فصل دردسر درست می کند. 
محمود فکری در مســابقه این هفته با فوالد، دو 
اشــتباه بزرگ و نابخشودنی داشــت. اول اینکه 
آن جمالت را علیه نکونام بــه زبان آورد و جامعه 
هواداری فوتبال ایران را در بهت فرو برد و دوم اینکه 
متوجه مصدومیت طوالنی مدت محمد دانشگر 
نشد تا استقالل دقایق بسیار زیادی از مسابقه را با 
یک یار کم تر پشت سر بگذارد. در حقیقت در این 
مسابقه آبی ها بدون دریافت کارت قرمز، 10 نفره 
شدند و در نهایت تاوان این بی حواسی عجیب را با 
شکست دادند. شاید چنین اتفاق هایی در سطوح 

پایین تر فوتبال پذیرفتنی باشند اما در لیگ برتر و 
در باشگاه بزرگی مثل استقالل، هیچ چیز از جلوی 
چشم ها پنهان نخواهد شد. فکری تا پایان فصل 
با هر حرکت کوچکی که انجــام می دهد، مورد 
قضاوت قرار می گیرد و باید بداند که هر کدام از این 
حرکات، چقدر در تعیین سرنوشت او به عنوان یک 
مربی موثر هستند. اگر او باز هم متوجه مصدومیت 
بازیکن تیمش نشود و یک تعویض به موقع انجام 
ندهد و اگر باز هم شکست را به جمالتی تلخ علیه 
مربی حریف گره بزند، آرامش هرگز در استقالل 
برقرار نخواهد شد. فکری زمان زیادی تالش کرد 
تا یک تصویر ایده آل از یک مربی برای استقاللی ها 
بسازد اما به سرعت هرچه تمام تر، به نقطه صفر و یا 

حتی ماقبل صفر برگشت.
کاپیتان ســابق آبی ها آنقدر از پیشنهاد این 

باشــگاه هیجان زده بود، که حتی می توانســت 
خانه اش را برای پرداخت رقم رضایتنامه نساجی 
به فروش برساند. شیوه جدایی این مربی از نساجی 
هم همیــن ذوق زدگی بیش از حــد را به تصویر 
می کشید. پس از همه آن تعریف و تمجیدهای 
هفته اول، هضم این شکست برای فکری فوق العاده 
دشوار بود و شــاید دلیل عصبانیت بیش از حد او 
نیز، همین اتفاق باشد. در استقالل، هیچ کس از 
فکری نمی خواهد که خانه اش را برای این باشگاه 
به فروش برساند. همه هواداران این باشگاه به دنبال 
این هستند که یک تیم منطقی، تاکتیکی و فارغ از 
شعارهای پوپولیستی داشته باشند. تیمی که به 
جای جنجال پراکنی، کارش را به درستی انجام 
می دهد و امتیازها را یکی پــس از دیگری جمع 

می کند.

ژوزه و اسپرز؛ یک سال بعد

خاص تر از هميشه!

اینجا لیگ یک نیست آقای فکری

حواست کجاست مربی؟

سرخ ها فصل گذشته 
بارها و بارها رقبای شان را 
نتیجه یک بر صفر از پیش 
رو برداشتند و در نهایت به 

لطف همین نتایج، قهرمانی 
لیگ را ازآن خودشان 

کردند. ظاهرا نقشه آنها 
برای بردن این فصل هم 

تکیه کردن به همین 
بردهای خفیف و حداقلی 

است
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