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خادم ِ بزرگ به ديار حق رفت

در روزهايي كه اخبار پر شــده از تســليت و 
غم از دســت رفتن عزيزان، روز گذشته جامعه 
كشتي هم عزادار شد. حاج محمد خادم ازغدی 
پيشکسوت كشــتی ايران، مربی سابق تيم ملی 
و پدر اميررضا و رســول خادم قهرمانان جهان و 
المپيک و روسای سابق فدراسيون كشتی صبح 
روز گذشته به ديار باقی شتافت. خادم سال 1314 
در مشهد به دنيا آمد و در كارنامه ورزش حرفه اي 
خود مدال نقره مسابقات كشــتي آزاد جهان در 
سال 1962 توليدو آمريکا را داشت. او همچنين 
سابقه مربيگري تيم ملي كشــتي آزاد را داشت. 
سرانجام اما فشــارهاي سنگين تمرينات دوران 
ورزشي به همراه كهولت ســن، باعث شد او روز 

گذشته چشم هايش را بر اين دنيا ببندد.
     

نبرد صدرنشيني در هفته يازدهم
هفته يازدهــم و هفتــه دوم از ليگ متمركز 
واليبال مردان امروز )چهارشنبه( در حالي آغاز 
خواهد شد كه در حســاس ترين بازی هفته دو 
تيم فوالد مباركه سپاهان و فوالد سيرجان كه به 
ترتيب در جايگاه های اول و دوم جدول رده بندی 
قرار دارند از ســاعت 1۷:۰۰ در سالن فدراسيون 
رودرروی هم قرار خواهند گرفت. تيم سيرجان با 
يک بازی كمتر نسبت به سپاهان در رده دوم قرار 
دارد و در صورت پيروزی مقابل سپاهان می تواند 
صدر جدول رده بندی را از آن خود كند. بدون شک 
جدال شاگردان محمدرضا تندروان در سيرجان 
و رحمان محمدی راد در فوالد مباركه ســپاهان 
يکــی از جذاب ترين ديدارهــای هفته يازدهم 
رقابت های ليگ برتر واليبال خواهد بود. در ديگر 
بازی مهم هفته، تيم شهرداری اروميه كه در رده 
سوم جدول رده بندی قرار دارد از ساعت 14:۰۰ 
در سالن فدراسيون واليبال رودرروی شاگردان 
بهروز عطايی در لبنيات هــراز آمل قرار خواهد 
گرفت. تيم پيکان تهران نيز كــه در پايان هفته 
دهم شــرايط خوبی در جدول رده بندی نداشت 
و در جايگاه دوازدهم قرار دارد با تغيير كادر فنی 
خود رودرروی تيم پرســتاره سايپای تهران قرار 
می گيرد. محمد تركاشوند سرمربی تيم پيکان از 
سمت خود كناره گيری كرد تا در آستانه ديدارهای 
هفته يازدهم، عليرضــا طلوع كيان هدايت تيم 
پيکان را برعهده بگيرد. طلوع كيان در گام نخست 
رقابت سختی با تيم سايپای تهران دارد. شهرداری 
ورامين و راهياب ملل كردستان، شهرداری قزوين 
و خاتم اردكان و آذرباتری اروميه و هورسان رامسر 
ديگر بازي هاي اين هفته را مقابل همديگر برگزار 
مي كنند. ديدارهای هفته يازدهــم به ميزبانی 
تهران و در دو ســالن خانه واليبال و فدراسيون 
برگزار می شود و اين در حالي است كه خانه واليبال 
تهران دارای كف پوش نامناسبی است و بازيکنان 
در اين سالن به هنگام بازی سر می خورند. همين 
موضوع ســبب اعتراض نارنجی پوشان سايپا در 
تمرينات روز دوشنبه شد و در نهايت جلسه ای با 
حضور عشايری رييس هيات واليبال تهران و تيم 
سايپا برگزار شد. با اين حساب بايد ديد آيا خانه 
واليبال همچنان می تواند ميزبــان رقابت ها در 

آينده باشد يا خير. 
    

تفنگي كه پر نمي شود!
چهار سهميه از 6 سهميه كاروان تيراندازي 
به نام تفنگداران است. تفنگداراني كه بيش از دو 
ماه است در بالتکليفي هســتند. بعد از انتقادات 
الهام هاشمی از وضعيت تمرينی تيم ملی تفنگ 
و همين طــور عدم تمديد قرارداد بــا اين مربی، 
تيراندازان برای حمايت از مربی خود تصميم به 
ترک اردو گرفتند. اما جلسات كميته المپيک و 
وزارت ورزش با دادگر رييس فدراســيون و الهام 
هاشــمي ســرمربي تيم ملي ثمره اي نداشت تا 
كماكان ملي پوشان دور از اردو باشند. نکته جالب 
اينجاست كه اخبار فدراسيون تيراندازي به جاي 
پيگيري بحث سرمربي، پر شده از اتفاقات اهداف 
پروازي! برگزاري ليگ تفنگ يکي از خواسته هاي 
هاشمي بود اما به نظر ليگ اهداف پروازي براي 
رييس فدراسيون مهم تر است. اين در حالي است 
كه اهداف پروازي نه تنها سهميه المپيک را كسب 
نکرده بلکه جايگاه معتبری در آسيا و جهان ندارد 
اما از زمان حضور دادگر در فدراســيون تمركز 
زيادی روی اين رشته گذاشته شده كه برخی اين 
توجهات را به دليل حضــور فرزند رييس در اين 

رشته می دانند.

منهای فوتبال

آریا طاری

جدال با ماشين سازی بدون ترديد 
يک مسابقه انتقامی برای استقاللی ها 
به شمار می رود. چراكه در ليگ نوزدهم 
هيچ تيمی به اندازه ماشــين، آبی ها را 
آزار نداده است. در اولين هفته از فصل 
گذشته، تيم تبريزی با يک ايستگاهی 
لحظه آخــری اســتقالل را از پيش رو 
برداشت. همان جا بود كه صحنه معروف 
عصبانيت اســتراماچونی رقم خورد و 

مترجم اين مربی از ترس، در آســتانه 
ســکته قرار گرفت! در بازی برگشت، 
اوضاع حتی بدتر هم شد. اين بار استرا 
روی نيمکت استقالل قرار نداشت اما از 
راه دور با كادر فنی اين باشگاه در ارتباط 
بود. استقاللی ها هنوز اميد داشتند كه 
مرد ايتاليايی به ايــران برگردد و روی 
نيمکت تيم بنشيند و تصور می كردند 
ديدار با ماشين سازی، آخرين بازی شان 
بدون اســترا خواهد بود. استقالل گل 
اول آن بازی را هــم زد اما با يک كام بک 

باورنکردنی روبه رو شد و در نهايت همه 
6 امتياز جدال های رودررو با ماشين را 
به حريف تقديم كرد. همان جا بود كه 
مرتضی تبريزی نتوانست دروازه خالی 
را باز كند و يک روز وحشــتناک برای 
استقاللی ها در آزادی رقم خورد. كنار 
هم قرار دادن همين دو مسابقه، كافی 
به نظر می رسد تا اســتقاللی ها در اوج 
انگيزه با ماشين سازی روبه رو شوند. آنها 
از فصل گذشته خرده حساب هايی با اين 
تيم دارند و حاال زمان خوبی برای تسويه 

به نظر می رسد. استقالل فکری تا اينجا 
يک پيروزی و يک شکست را در كارنامه 
داشته است. آنها مس رفسنجان را كنار 
زدند اما مقابل فوالد خوزستان شکست 
خوردند. سهم ماشــين از امتيازهای 
اين فصل ليگ تا اينجا تنها يک امتياز 
بوده اســت. اين تيم در هفته اول يک 
شکست سنگين را روبه روی شهرخودرو 
تجربه كرد و در دومين هفته، روبه روی 
ذوب آهنی كه از همان دقيقه اول  بازی 
1۰ نفره بود به تســاوی رسيد تا شروع 

بسيار نااميدكننده ای داشته باشد.
اتفاق مهمی كه به احتمال زياد در 
جريان مسابقه امروز برای استقالل رخ 
مي دهد، اضافه شدن چند مهره تازه وارد 
است. به نظر می رسد محمود فکری اين 
بار رشيد مظاهری را برای اولين بار روی 
خط دروازه قرار خواهد داد. همچنين به 
احتمال زياد پس از ماجراهای ديدار با 
فوالد، فرشيد باقری به نيمکت منتقل 
می شود تا مهدی پور اولين بازی ثابتش 
را برای آبی ها انجام بدهد. در خط حمله 
پس از ماجراهــای دياباته، اين مهاجم 
احتماال باز هم نيمکت نشين است اما اين 
بار تعويض او خيلی زودتر اتفاق خواهد 
افتاد. بابک مرادی هم با توجه به سابقه 
بازی اش برای ماشين، احتماال به عنوان 
يکی از اولين تعويض های استقالل به 
زمين فرستاده می شود. موضوعی كه 
برای اســتقاللی ها اهميتی فوق العاده 
دارد، حفظ نوار پيــروزی در بردهای 
خانگی است. در مقابل هم ماشين سازی 
در جست وجوی اولين برد فصل خواهد 
بود اما به نظر می رسد يک تساوی هم 
برای آنها كامال راضی كننده باشد. تيم 
فکری در اولين هفته فصل، نشــان داد 
كه روبه روی تيم هــای تدافعی با دفاع 
بسته خود عمل می كند اما در هفته دوم 
آنها زير فشار فوالد، عملکرد درخشانی 
نداشتند. ماشين سازی به طور كلی با 
چند فصل گذشته تفاوت كرده و حاال 
يک تيم كم ســتاره با يک مربی بسيار 
جوان به شــمار می رود. آنها در پنجره 
نقل و انتقاالت هم ستاره های چندانی 
را جذب نکرده اند و سرشــناس ترين 
خريدهای اين باشــگاه، باقر صادقی و 
پيمان بابايی هستند. بابايی هم پس از 
اولين گلش در ليگ بيستم، اين روزها 
دچار سرماخوردگی شده و حضورش 
روبه روی آبی ها هنوز در هاله ای از ابهام 

قرار دارد.

قبل از روبه رو شــدن بــا فوالد 
خوزســتان، محمود فکــری هرگز 
به عنــوان يک مربــی در ليگ برتر 
شکست نخورده بود. او روی نيمکت 
نساجی باختی نداشــت و كارش را 
در اســتقالل هم با برد شروع كرده 
بود. با اين حال فراتر از اين شکست 
برای اين مربی، نوع واكنش او به اين 
نتيجه بود. فکری با رفتارهايی كه در 
جريان و بعد از بازی بــا فوالد انجام 
داد، بخشــی از اعتبار خودش را زير 
سوال برد و ترديدهای زيادی در بين 
هواداران اســتقالل ايجاد كرد. حاال 
اما ديگر ماندن در گذشته فايده ای 
ندارد. سرمربی استقالل بايد از همه 
ماجراهای آن نبرد عبور كند و برای 
رد شــدن از اين پيچ اشتباهی، يک 
مسير درست به وجود بياورد. اين بار 
ديگر ناديده گرفتن بازيکن مصدوم 
و بازی بــا 1۰ نفر، درگير شــدن با 
مهره های خودی يــا كنايه زدن به 
رقيب، نبايد جايــی در عملکرد مرد 
اول نيمکت اســتقالل داشته باشد. 
او از هميــن هفته بايــد خودش را 
نشان بدهد و اســتقالل را به مسير 

متفاوتی ببرد.

فکری؛ آماده نبرد شماره سه

امروزغوغامیشود!

اتفاق روز

چهره به چهره

بین دو تجربه قبلی حضور محمود فکری روی نیمکت استقالل، یک دنیا تفاوت وجود دارد. او در پایان بازی اول، یک 
مربی برنده با موجی از واکنش  های مثبت بود که طلسم برنده نشدن استقالل در اولین هفته های لیگ برتر را شکست و در 
پایان بازی دوم، یک مربی بازنده که با یک عبارت زشت به پیروزی مربی حریف واکنش نشان داد. در آستانه مسابقه امروز 

ماشین سازی، آبی ها امیدوارند که محمود فکری دوباره شبیه همان مسابقه اول باشد. استقالل با کمی آرامش، چند تغییر و 
البته انگیزه باالی بازیکنانش، می تواند خیلی زود به مسیر دلخواه برگردد.

فرارســيدن ســالروز درگذشــت پرويز دهداری، همواره 
بهانه ای برای ياد كردن از اين مربی در فوتبال ايران است. حتی 
جوان ترهايی كه سن و سال شان به دوران دهداری نمی خورد، از او 
به عنوان يک مربی بزرگ و مهم در تاريخ فوتبال ايران نام می برند. 
پرويز در دوران خودش به اندازه كافی قدر نديد اما به مرور زمان به 
لقب هايی مثل »معلم اخالق« رسيد. با شناختی كه حاال از سبک 
كاری اين مربی وجود دارد، شکی نيست كه او اگر امروز زنده بود 
و با همان شيوه كار می كرد، به دست همين رسانه هايی كه امروز 

ستايش اش می كنند، بلعيده می شد!
شمايلی كه امروز از آن  برای توصيف دهداری در فوتبال ايران 
استفاده می شود، شمايلی شبيه به يک »قديس« است. خيلی ها 
او را يک مربی فوق العاده و يک اسوه اخالقی می دانند. بچه های 
نسل های جديدتر، چيز زيادی از او نشنيده اند اما هر سال در تاريخ 
درگذشت اين چهره، آه و فغان سر می دهند كه چرا اين فوتبال 
ديگر دهداری ندارد و مربيانش هم شبيه به او نيستند. در دوران 
خود پرويز خان، هواداران فوتبال معموال اين طور فکر نمی كردند. 

او حتی وقتی سرمربی تيم ملی بود، در ورزشگاه خانگی تيمش 
هم مورد تشــويق قرار نمی گرفــت و حتی در يــک روز تلخ و 
فراموش نشدنی، با گلوله های برف هواداران فوتبال پذيرايی شد. 
بخشی از اهالی فوتبال، نوعی بدبينی در مورد دهداری داشتند و 
تصميم های تند و تيز او نيز در چند مقطع، اين بدبينی را كمی 
تشديد كرد. تا قبل از انحالل شاهين، دهداری يکی از چهره های 
مهم اين باشگاه بود و پس از آن هم هدايت پرسپوليس را به عنوان 
اولين مربی اين تيم بر عهده گرفت. او در گارد تهران، قابليت های 
مربيگری اش را نشــان داد و در حالی كه فقط 38 سال داشت، 
صاحب نيمکت تيم ملی شد. به لحاظ فنی، دهداری حرف های 
زيادی برای گفتن داشت. او يک مربی خوب با پتانسيل قابل توجه 
به شمار می رفت و توانست تيم ملی را به المپيک مونيخ برساند. 
آن  سال ها هيچ كس تصور نمی كرد صعود به المپيک در آينده به 
يک رويای دست نيافتنی برای فوتبال ايران تبديل شود. با وجود 
قابليت های فنی دهداری و البته استانداردهای خاص اخالقی 
او، بخشی از روايت ها در مورد اين مربی كمی اغراق آميز به نظر 

می رسند. ما لباس يک مربی فوتبال را از تن دهداری درآورده ايم و 
جامه يک فرد بی نقص را به او پوشانده ايم. در تاريخ فوتبال ايران، 
دهداری حتما چهره مهمی به شــمار می رود اما نمی شود اين 
حجم از جمالت مبالغه آميز در مورد او را هم باور كرد. عالوه بر 
اين فوتبال ايران در شرايط اخالقی اسفبار امروزی، اساسا به تمام 

آرمان های پرويز پشت كرده است.
در فلسفه فوتبال دهداری، اساســا جايی برای ستاره های 
بزرگ وجود نداشت. او به نوعی ستاره گرايی را نماد كاپيتاليسم 
می دانست و به همين خاطر در اردوهای تيم ملی، بيش از حد 
سختگيری به خرج می داد. پرويز حتی مقررات نظامی را در تيم 
ملی حاكم كرده بود و اين موضوع اصال به مذاق بعضی از مهره های 
اين تيم خوش نمی آمد. فراموش نکنيد كه فقط يک يا دو بازيکن 
نبودند كه در اين دوره تصميم به ترک تيم ملی گرفتند. 14 بازيکن 
مهم كه بيشتر آنها سابقه ملی درخشانی داشتند، در اين دوران از 
تيم ملی جدا شدند. 14 بازيکن كه قبل از آن، هرگز تجربه چنين 
تصميمی را نداشتند. آنها البته در زمان انتشار نامه استعفا از تيم 
ملی، در انتظار حمايت فدراسيون بودند اما اين حمايت هرگز 
اتفاق نيفتاد و در نهايت دهداری بود كه در تيم ملی ماندگار شد. 
جدايی همه اين نفرات، طبعا به معرفی چند ستاره تازه ختم شد 
اما برخالف آن چه تصور می شود، دهداری يک نسل طاليی كامل 
را به فوتبال ايران معرفی نکرد. تيم دهداری، چند مهره جوان 

شاخص در اختيار داشت كه به مرور زمان به نفرات مهمی برای تيم 
ملی تبديل شدند اما تيم ملی در آن دوره خاص، مهره های متوسط 
زيادی داشت كه بعضی های شان هرگز فوتباليست های خوبی 
نشدند. بازيکنانی كه در همان دوره و به لطف كنار رفتن مهره های 
اصلی، جايگاهی در تيم ملی پيدا كردند اما در حد و اندازه های اين 
جايگاه نبودند. دهه 6۰، استانداردهای خاص خودش را داشت. در 
سينما، به بهانه ستاره بودن با جمشيد هاشم پور برخورد می شد و 
در تيم ملی، ستاره ها را يکی يکی می زدند تا هيچ كس بيش از حد 
توی چشم نباشد. اواخر سال 6۷ بود كه هواداران تيم ملی ديگر 
وضعيت تيم را تحمل نکردند. در ديدار دوستانه با ژاپن، گلوله های 
برفی به طرف دهداری پرتاب شد. با اين حال آقای مربی از سمتش 
استعفا نکرد و فدراسيون فوتبال هم تصميم به بركناری او نگرفت. 
دهداری به دليل بيماری، آرام آرام از تيم ملی دور شد و در نهايت 
به طور كامل اين تيم را ترک كرد. در مورد پرويز دهداری، روايتی 
وجود دارد كه نوع نگاه او به فوتبال را عيان می كند. اين مربی در 
جريان يکی از مسابقه های تيم ملی، يکی از ستاره های تيمش را به 
دليل دريبل زدن حريف از زمين مسابقه بيرون كشيده است. اين 
نوع نگاه حاال ديگر اساسا خريداری در فوتبال ندارد. رسانه ها هر 
روز اين مربی را ستايش می كنند و از دستاوردهايش می گويند 
اما حاال كه ستاره ها تا اين اندازه مهم شده اند، اگر دهداری امروز 

زنده بود به دست همين رسانه ها سالخی می شد!

بخشی از تماشايی ترين دوئل های ليگ برتر 
بيستم، زمانی خلق می شوند كه اميرقلعه نويی 
در قامت مربی روبه روی شاگردان سابقش قرار 
می گيرد. از آن جايی كه ژنرال حاال مسن ترين و 
پرتجربه ترين مربی ليگ برتر هم هست، اين اتفاق 
در طول فصل بارها و بارها رخ می دهد. قلعه نويی 
در اولين هفته ليگ، روبــه روی محرم نويدكيا 
ايستاد. ســتاره ای كه بهترين بازيکن از اولين 
دوران حضور امير در باشــگاه سپاهان بود. اين 
دو در كنار هم، به موفقيت های زيادی رسيدند 
و حاال در جايگاه دو مربی، اين قلعه نويی بود كه 
توانست محرم را كنار بزند. امروز در يک مسابقه 
تماشــايی ديگر نيز، امير با جواد نکونام روبه رو 
می شود. چهره ای كه در جريان آخرين قهرمانی 

ليگ برتری ژنرال، بازيکن تيــم او بود و در خط 
ميانی استقالل به ميدان می رفت. اين مسابقه 
به ميزبانی تيم صدرنشين ليگ برتر در سيرجان 
برگزار خواهد شد. از شروع اين فصل، گل گهر و 
فوالد كيفيت فوق العاده ای از خودشان به نمايش 
گذاشــتند. فوالد پس از تساوی لحظه آخری با 
ذوب آهن در اولين هفته ليگ، در زمين خودش 
ميزبان استقالل بود و هفته دوم را با يک پيروزی 
دلچسب خانگی تمام كرد. گل گهر هم در اولين 
مسابقه ليگ، سه گل به سپاهان زد و در دومين 
جدال، مس رفســنجان را به راحتی از پيش رو 
برداشــت. آن چه به اين نبــرد جذابيت زيادی 
می بخشــد، قدرت هجومی دو تيم اســت. در 
گل گهر، گادوين منشا فوق العاده آماده به نظر 
می رسد و تا امروز توانسته سه گل در رقابت های 
ليگ برتر بزند. بازيکنی كه اتفاقا هميشه بهترين 
گل هايش را هــم وارد دروازه فوالد می كند. در 
سمت مقابل هم فوالد با مربع هجومی كم نقص 
شيمبا، فرشاد احمدزاده، پاتوسی و قاسمی نژاد، 

مهارنشدنی به نظر می رســد. اين دو تيم تا اين 
جا در چهار بازی ليــگ، روی هم 9 گل زده اند و 
صاحب خطوط حمله بسيار درخشانی هستند. 
به همين خاطر انتظار می رود كه جدال امروز هم 

به شدت پرگل و جذاب از كار دربيايد.
جالب اينجاســت كه اوليــن برخورد فصل 
گذشــته قلعه نويی و نکونام نيز درست در هفته 
ســوم ليگ برتر اتفاق افتاده بود. آن  مســابقه 
جذابيت زيادی نداشــت و در نهايت با تساوی 
بدون گل به پايان رســيد. دو تيم در طول فصل 
رقابت بسيار نزديکی با هم داشتند و در نهايت اين 
فوالد خوزستان بود كه توانست سهميه حضور 
در رقابت های ليگ قهرمانان آســيا را به دست 
بياورد. در ديدار برگشت دو تيم در ليگ نوزدهم 
البته اين ســپاهان بود كه توانست در اصفهان، 
فوالد را با نتيجه دو بر يک شکست بدهد. آن روزها 
هنوز اميدواری های زيادی به سرنوشــت تيم 
ژنرال وجود داشت و همه اين تيم را يک مدعی 
بسيار جدی برای قهرمانی می دانستند. يک سال 

قبل وقتی نکونام روی نيمکت باشــگاه نساجی 
حضور داشت، جدال او با قلعه نويی به يک مسابقه 
جنجالی تبديل شد. مسابقه ای كه سپاهانی ها 
به لطف پنالتی دقيقه 96 كی روش استنلی آن 
را به عنوان تيم برنــده ترک كردند. جواد نکونام 
تا امروز رقبای زيادی را در ليگ برتر شکســت 

داده اما هرگز موفق به شکست ژنرال نشده است. 
دو شکست و يک تساوی در ســه مسابقه، آمار 
درخشانی روبه روی سرمربی سابقش در استقالل 
برای او به نظر نمی رسد. بدون ترديد جواد امروز 
با انگيزه عبور از اين طلسم به استاديوم سيرجان 

قدم خواهد گذاشت.

درباره بازی همیشگی با یک اسم

اگر دهداری زنده بود...

نبردی که منتظرش بودیم

اميرنکو! 

جدال با ماشین سازی بدون 
تردید یک مسابقه انتقامی 
برای استقاللی ها به شمار 

می رود. چراکه در لیگ 
نوزدهم هیچ تیمی به اندازه 
ماشین، آبی ها را آزار نداده 

است. در اولین هفته از 
فصل گذشته، تیم تبریزی 

با یک ایستگاهی لحظه 
آخری استقالل را از پیش 

رو برداشت
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