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 خداحافظی دو آزادكار 
با دنياي كشتي

روز گذشته دو كشــتي گير آزاد ايران با انتشار 
پيامي از دنياي كشــتي خداحافظــي كردند. نفر 
اول مسعود اسماعيل پور آزادكار جويباری ايران و 
دارنده مدال های نقره و برنز جهان، طالی بازی های 
آسيايی و سه طالی آســيا بود كه از دنيای كشتی 
خداحافظی كرد. اســماعيل پور آخرين بار اوايل 
سال ۲۰۱۸ ميالدی در تورنمنت اوكراين به ميدان 
رفت كه به عنوانی بهتر از يازدهمی نرسيد. وی پس 
از آن به دليل مصدوميــت فرصتی برای حضور در 
ميادين به دســت نياورد و در نهايت روز گذشته به 
دليل بی توجهی مسئولين قيد كشــتي را زد. در 
بخشي از متن اســماعيل پور آمده است:»در اين 
زمان و تا اين لحظه هيچ وقت به طور كالمی يا زبانی 
حرفی از خداحافظی از كشتی نزدم، ولی امروز برای 
هميشه از كشــتی خداحافظی می كنم و از همه 
كسانی كه در اين ۲٥ سال برايم زحمت كشيدند تا 
بتوانم مسير كشتی را ادامه دهم ممنونم. دست تک 
تک اين عزيزان و كف پای همه مردم و دوستانی كه 
برايم دعا كردند را هم می بوسم.« همچنين پيمان 
ياراحمدی قهرمان كشتی آزاد آسيا در اوج پختگی 
و در سن ۲۶ سالگی به دليل بی توجهی ها تصميم 
گرفت برای هميشه از دنيای قهرمانی خداحافظی 
كند. ياراحمدی درباره دليل خداحافظی از دنيای 
قهرمانی گفت:»بعد از ســال ها خون جگر خوردن 
در كشتی، تحمل تمرينات پرفشــار، ماه ها دوری 
از خانواده و رنج كم كــردن كيلوهای اضافی ديگر 
خسته شده ام و احساس پوچی می كنم.« وی با بيان 
اينکه مدت هاســت از وعده های پوچ خسته شده، 
خاطرنشان كرد:»در تاريخ كشتی آزاد لرستان پس 
از غالمرضا محمدی، پرافتخارترين آزادكار لرستانی 
هستم، اما اين مساله چه دردی از مشکالت زندگی ام 
را با مدرک كارشناسی ارشد مديريت ورزشی دوا 
می كند و شايد برای هيچ مسئولی نيز مهم نباشد 
من در كشتی باشم يا خداحافظی كنم ، چراكه گوش 
بسياری از مســئوالن از درد دل های امثال پيمان 

ياراحمدی پُر است.« 
    

شانس برخواه به خانه نشين ها 
دومين مرحله اردوی تيم ملی وزنه برداري برای 
حضور در قهرمانی آسيا كه گزينشی المپيک توكيو 
نيز است، از ۱۹ دی آغاز می شود. وزنه برداران پنج 
هفته در اردو هستند سپس برای دور برگشت ليگ 
برتر وزنه برداری آماده می شوند. پس از ليگ، تركيب 
اصلی تيم ملی برای حضور در قهرمانی آسيا مشخص 
خواهد شد اما به نظر می رسد نه جای پای كسانی 
كه به اردو دعوت می شوند سفت و محکم است و نه 
كسانی كه بيرون مانده اند در تيم ملی به روی شان 
بســته خواهد بود. محمد حسين برخواه سرمربی 
تيم ملی تصميم گرفته است يک شانس به نفراتی 
كه بيرون اردو هستند بدهد تا آنها نيز بتوانند برای 
رفتن به قهرمانی آسيا تالش كنند. برخواه در اين باره 
گفت:»اگر نفراتی كه بيرون هستند در فينال ليگ، 
وضعيت خوبی داشته باشند می توانند به اردوی آخر 
تيم ملی اضافه شوند. ما اســامی نفراتی مانند رضا 
دهدار، امير حقوقی، عارف خاكی، عليرضا سليمانی  
و ديگر وزنه برداران را به عنوان ورزشکار فعال اعالم 
كرديم بنابراين مشکلی برای حضور در تركيب تيم 
اعزامی به قهرمانی آسيا ندارند اما بايد در فينال ليگ 

برتر عملکرد خوبی از خود نشان دهند.« 
    

تاثير كرونا روي كميسيون 
ورزشكاران!

افشــين نوروزی ســخنگوی كميســيون 
ورزشکاران در مورد عملکرد در مورد برگزار نشدن 
جلســات اين كميته با وجود گذشت حدود پنج 
ماه از برگزاري انتخابات اين كميســيون، عنوان 
داشت:»اتفاقا اين موضوع مورد انتقاد خود ما هم 
هست، دوست داريم جلسات برگزار شود و خروجی 
خوبی داشته باشد. مشکلی كه وجود دارد اين است 
كه اكثر بچه ها در تيم های ملی يا باشگاهی شــان 
فعال هســتند و خيلی نمی توانيم دور هم جمع 
شويم. اكثر بچه ها يا محل سکونتشان تهران نيست 
يا در اردوی شهرهای ديگر حضور دارند. از سوی 
ديگر، به خاطر كرونا محدوديت های تردد هم به 
وجود آمده و اعضا نمی توانند از شهرستان به تهران 
بيايند، حاال كه يک مقدار وضعيت كرونا بهتر شده 
و محدوديت ها برداشته شــود، حتما جلسات را 

برگزار می كنيم.«

منهای فوتبال

آریا طاری

پس از تساوی خانگی برابر صنعت 
نفت، اســتقالل در سه مسابقه متوالی 
دور از ورزشگاه آزادی به ميدان رفته و 
نتايج بسيار خوبی را هم در اين بازی ها به 
دست آورده است. تصاحب هفت امتياز 
در سه جدال بيرون از خانه با شهرخودرو، 

ذوب و گل گهر، آبی ها را به صدر جدول 
رده بندی ليگ برتر رسانده است. با اين 
حال شکست دادن آلومينيوم برای آنها، 
از نان شب هم واجب تر به نظر می رسد. 
چراكه استقالل پس از اين جدال، بايد 
خودش را برای چند مســابقه سخت 
متوالی آماده كند. درست يک هفته بعد 
از اين نبرد، استقالل در آزادی روبه روی 

پرسپوليس قرار می گيرد. چند روز بعد، 
آبی ها به تبريز سفر می كنند تا با تراكتور 
مسابقه بدهند و پس از روبه رو شدن با 
تيم جان سخت سايپا، دو جدال بيرون 
از خانه با نساجی و سپاهان انتظار تيم 
فکری را می كشــد. برنامه اين تيم در 
ديدارهای پايانی فصل، فوق العاده دشوار 
به نظر می رسد و آنها پيش از اين پايان 

سخت، بايد همه امتيازهای ممکن را 
جمع كنند. حريف امروز استقالل يکی 
از تيم های تازه وارد ليگ برتر به شــمار 
می رود. تيمی كه فصل را با دو شکست 
متوالی شــروع كرد اما پس از آن ديگر 
حتی در يک مسابقه هم طعم شکست 
را نچشيد. آلومينيوم در چهار هفته اخير 
دو بار برنده بوده و مجموعا هشت امتياز 

به دست آورده اســت. آماری كه نشان 
می دهد تيم خطيبی از انگيزه های الزم 
برای تبديل شــدن به يکی از تيم های 
شگفتی ساز اين فصل برخوردار است. 
شکست دادن تيم قدرتمند نفت آبادان 
و تساوی گرفتن از شهرخودرو، دو نتيجه 
آخر تيمی بود كه امروز قابليت هايش را 
روبه روی صدرنشين ليگ برتر محک 
خواهد زد. تيمی كه بــه راحتی مقابل 

هيچ حريفی تسليم نمی شود.
بزرگ تريــن نگرانــی در مورد تيم 
محمود فکری، بــه كيفيت خط حمله 
اين تيم مربوط می شــود. در حقيقت 
استقالل در گل زنی مشکل بزرگی ندارد 
اما زحمت اين كار روی دوش مدافعان 
و هافبک های اين تيم قرار گرفته است. 
وريا غفوری به تنهايی يک سوم گل های 
اين فصل استقالل را به ثمر رسانده و اين 
نشــان از عملکرد نه چندان درخشان 
مهاجمان تيم دارد. استقالل فصل را با 
زوج هجومی مهدی قايدی و ارســالن 
مطهری كليد زده و اين دو بازيکن تقريبا 
در همه ديدارها به ميدان رفته اند اما اين 
زوج روی هم در اين فصل فقط دو گل به 
ثمر رسانده اند. مهدی يک بار روبه روی 
گل گهر موفق به گل زنی شده و ارسالن 
تنها گلش را در همان هفتــه اول وارد 
دروازه مس رفسنجان كرده است. حتی 
اگر سبحان خاقانی جوان را به فهرست 
مهاجمان تخصصی اين فصل استقالل 
اضافه كنيم، مهره هــای هجومی تيم 
فکری در اين فصل روی هم ســه گل 
زده انــد و اين آمار برای باشــگاهی كه 
مدعی قهرمانی  ليگ برتر است، چندان 
جالب به نظر نمی رسد. شايد ورود شيخ 
دياباته، اين وضعيت را كمی تغيير بدهد. 
شيخ از شروع فصل شــرايط خوبی را 
تجربه نکرده و دائما درگير مصدوميت 
و مسائلی از اين دست بوده است. با اين 
حال او از اين هفته چراغ سبز بازی را از 
كادر پزشکی استقالل گرفته و می تواند 
تيمش را در جدال با آلومينيوم همراهی 
كند. باز شــدن پای شيخ به گل زنی در 
آستانه دربی، می تواند بهترين خبر برای 

آبی ها باشد. چراكه اگر او به فرم ايده آل 
فصل گذشته برسد، استقالل دوباره اوج 
می گيرد و كيفيت خط حمله اين تيم هم 
به شکل محسوسی بهتر می شود. اين 
درست همان چيزی اســت كه آبی ها 
قبل از جدال های حســاس پيش رو به 

آن نياز دارند.
اين مســابقه از يک جهت ديگر هم 
برای اســتقالل فوق العاده مهم به نظر 
می رســد. آنها امروز با مــردی روبه رو 
می شوند كه فصل گذشــته در هر دو 
جدال رفت و برگشــت، اين تيــم را با 
شکست روبه رو كرده بود. رسول خطيبی 
در ليگ نوزدهم سرمربی ماشين سازی 
تبريز بود و در اولين هفته ليگ برتر به 
لطف ايستگاهی ديرهنگام اتابک زارعی، 
تيم استراماچونی را شکست داد. او در 
نيم فصل دوم اين بار در آزادی روبه روی 
اســتقالل قرار گرفت و باز هم توانست 
تيمی را كه اين بار »سرمربی« نداشت 
شکست بدهد. ۶ امتيازی كه خطيبی 
فصل گذشــته از آبی ها گرفت، ضربه 
بزرگی به اســتقالل زد و حاال محمود 
فکری برای انتقام گرفتن از اين مربی، 
مســابقه امروز را آغاز خواهــد كرد. او 
می خواهــد كاری را انجــام بدهد كه 
استراماچونی در فصل گذشته، موفق به 

انجام دادنش نشده بود.

یک نبرد با انگیزه های انتقامی

آخرین شب آرامش!

اتفاق روز

چهره به چهره

برای حفظ صدرنشینی در لیگ برتر، آبی ها راهی به جز بردن بازی های شان ندارند. آنها در تجربه قبلی صدرنشینی، 
خیلی زود متوقف شدند و کنار کشیدند اما حاال شکست دادن آلومینیوم می تواند جای پای این تیم را در باالترین نقطه 

جدول مستحکم کند. این بازی از چند جهت برای تیم فکری اهمیت زیادی دارد. اول بازگشت شیخ دیاباته پس از مدت ها 
و دوم روبه رو شدن با رسول خطیبی که فصل گذشته استقالل را دبل کرده بود. تصمیم مهم فکری قبل از این جدال، کنار 

گذاشتن میلیچ از تیمش به صورت موقت بوده است.

سال ۲۰۲۰ اصال سال مورد عالقه هواداران ورزش نبود. 
سالی كه قرار بود در آن رقابت های مختلفی برگزار شود اما به 
خاطر ويروس كرونا، حجم زيادی از اين رقابت ها لغو شدند. 
حاال فوتبالی ها و اصال همه طرفداران ورزش در سراسر دنيا، 
اميدوارند ۲۰۲۱ همان  سال رويايی مدنظرشان باشد. تزريق 
واكسن كرونا در بسياری از نقاط دنيا شروع شده و اين نشانه 
بسيار مثبتی به شمار می رود. با اين حال هنوز هم در بسياری 
از كشورها، ورود تماشاگر به استاديوم ها ممنوع است. شايد 
اين يکی از اولين خواسته های مهم ورزشی ها در سال جديد 
باشد. اينکه در سال جديد تماشاگران بتوانند آزادانه و بدون 

هيچ مشکلی، راه ورودشــان به ورزشگاه های مختلف را پيدا 
كنند. همين چند وقت قبل بود كه لواندوفسکی بازی در يک 
اســتاديوم خالی را يک تجربه »بی روح« و »خسته كننده« 
دانســت. كريس رونالدو هم خيلی زود حرف او را تاييد كرد. 
لذت فوتبال در يک ورزشــگاه لبريز از تماشاگر هرگز قابل 
مقايسه با بازی در يک ورزشگاه خالی نيست. پس از اين اتفاق، 
اهالی ورزش اميدوارند كه همه رقابت های مهم ورزشی در اين 
سال طبق برنامه انجام شوند. يکی از اولين مسابقه های مهمی 
كه امســال در برنامه همه اهالی ورزش وجود دارد، المپيک 
توكيو خواهد بود. برای اولين بــار در تمام تاريخ، رقابت های 

المپيک به يک سال فرد كشيده شده و در همان زمان تعيين 
شده انجام نگرفته است. ژاپنی ها يک ســال بيشتر از زمان 
عادی برای برگزاری المپيک زمان داشته اند اما اين موضوع 
آنها را با يک ضرر بزرگ مالی هم روبه رو كرده است. در ژاپن، 
همه اميدوارند كرونا ريشــه كن شود و اين ويروس برگزاری 
رقابت های المپيک و ميزان استقبال از بازی ها را به هيچ وجه 

تحت تاثير قرار ندهد. 
عالوه بر المپيــک، رقابت های جام ملت هــای اروپا نيز 
امســال در چند كشــور مختلــف صورت خواهــد گرفت. 
رقابت هايی كه با حضور ۲4 كشــور مختلف، هيجان و تب و 
تاب فوتبال را به اوج خواهد رساند. آلمان با يوگی لوو، انگليس 
با ساوت گيت، اســپانيا با انريکه، ايتاليا با مانچينی و فرانسه 
با ديديه دشان، مدعيان كليدی اين رقابت به شمار می روند 
اما از كريس رونالدو و پرتغال هم نبايد به سادگی عبور كرد. 

عالوه بر اين هلند هم يک نسل درخشــان از ستاره ها را در 
اختيار دارد. تيمــی كه البته پس از جدايــی رونالد كومان، 
ديگر چندان خوب نتيجه نگرفته است. پرتغال مدافع عنوان 
قهرمانی اين رقابت ها به شمار می رود. يورو هميشه جذابيت 
فوق العاده ای دارد. در آمريکای جنوبی هم امسال رقابت های 
كوپا به ميزبانی مشــترک آرژانتين و كلمبيا برگزار خواهد 
شــد. يک نبرد جذاب ديگر بين نيمار، مسی، سوارز، كاوانی 
و ساير ستاره هايی كه برای قهرمانی كوپا دست به هر كاری 
می زنند. بدون ترديد در سال ۲۰۲۱ نقل و انتقاالت جذابی 
هم در دنيای فوتبال رقم خواهد خورد. همه چيز برای سپری 
كردن يک سال هيجان انگيز آماده می شود. سالی كه كاش 
خالی از كابوس كرونا و سرشــار از اميدواری باشد. سالی كه 
كاش به اهالی فوتبال و ورزش، جان دوباره ای ببخشد و همه 

رقابت های از دست رفته را در بهترين سطح احيا كند.

آریا رهنورد

بعضــی از مهره های پرســپوليس از جمله 
سيدجالل حسينی، آنقدر از مديرعامل تيم شان 
تعريــف و تمجيد می كنند كــه هوادارها را به 
تعجب می اندازند. با اين روند هر لحظه ممکن 
است حتی جمالت پروفسور سميعی را نيز به 
جعفر ســميعی اختصاص بدهند و برای او يک 
كانال تلگرام هم بزنند. اينکه بازيکنان از مدير 
باشگاه راضی باشند به خودی خود اتفاق مثبتی 
محسوب می شــود اما كاش اين نفرات حداقل 
دليل رضايت شــان را به هوادارها هم توضيح 
بدهند. چراكه طرفداران باشــگاه از زمان روی 
كار آمدن سميعی، شــاهد يک تغيير بزرگ و 
محسوس در تيم محبوب شان نبوده اند. مرور 
كارنامه آقای مديرعامل در همين مدت كوتاه، 

نکات نگران كننده زيادی دارد.
بازی با ذوب؛ سه بر صفر نشد

پرســپوليس برای آمادگی بيشتر پيش از 
فينال ليگ قهرمانان آسيا، به ديدار با ذوب آهن 
نياز داشت اما ذوبی ها تحت تاثير ويروس كرونا 
قرار گرفته بودند. آنها تالش كردند تا در ديدار با 
شهرخودرو هم حاضر نشوند اما موفق به چنين 

كاری نشــدند. با اين حــال در نهايت تصميم 
بر لغو نبرد اين تيم با پرســپوليس گرفته شد. 
موضوعی كه برای سرخ ها بسيار ناراحت كننده 
بود. چراكه آنها مجبور شــدند با يک مســابقه 
درون گروهی خودشــان را برای فينال آســيا 
آماده كنند. از همان روز به بعد، مديران باشگاه 
پرسپوليس خواهان »سه بر صفر« اعالم شدن 
نتيجه ديدار با ذوب بودند. آنها اعتقاد داشتند 
كه تيم حريف در مورد تعداد مهره های كرونايی 
روراســت نبوده و قانون را دور زده است. با اين 
حال پرسپوليس برابر ذوب آهن به زمين رفت 
و دو امتياز را هم به راحتی از دســت داد. جالب 
اينکه مديران پرسپوليس هنوز هم از سه بر صفر 
شــدن بازی حرف می زنند اما در عمل داليل 
متقاعدكننــده ای برای اين اتفــاق به كميته 
انضباطی ارائه نکرده اند. به همين خاطر كامال 
بعيد به نظر می رســد كه شانسی برای عوض 

شدن نتيجه اين جدال وجود داشته باشد.
آل کثیر؛ امیدواری بیهوده

مديرعامل پرسپوليس تا آخرين ساعت ها 
قبل از فينال آسيا، درباره بخشيده شدن عيسی 
آل كثيــر صحبت می كرد. حتی حــرف از اين 
بود كه عيســی در آخرين ثانيه ها با يک پرواز 

خودش را به قطر خواهد رساند. اين اميدواری 
در شــرايطی شــکل گرفت كه عمال شــانس 
بخشيده شدن اين ستاره چيزی در حدود صفر 
درصد بود. همان طور كه از ابتدا هم پيش بينی 
می شد، آل كثير بخشــيده نشد و محروميتش 
پابرجا ماند اما ســميعی با اصرار بيش از حد به 
اين بخشش، تمركز تيمش را به هم ريخت. اگر 
او يک مدير پرتجربه بود، در اين مقطع به جای 
كوبيدن به در و ديوار برای عيسی، به مهاجمان 
تيم خودی كمی اعتماد به نفس می داد و آنها را 

به لحاظ روحی آماده اين نبرد می كرد.
بشار رسن؛ رفت که رفت

می گويند »بشــار رســن« با توافق نامه ای 
از پرسپوليس جدا شــد كه توسط مديرعامل 
پيشين باشــگاه به امضا رسيده بود. با اين حال 
سميعی و دوســتانش در اين مدت هيچ كاری 
برای حفظ بشــار انجام ندادند. مديری هم كه 
اين توافق نامــه را امضا كرده، هنــوز در هيات 
مديره باشگاه پرســپوليس حضور دارد و برای 
اين تيم تصميم می گيرد. سميعی و شکوری، 
دست روی دست گذاشتند تا بشار جدا شود و 
۱۲۰ هزار دالر از اين طريق به باشــگاه برسد. 
آنها خوشحال به نظر می رســند كه اين رقم را 
از فروش ستاره عراقی به دســت آورده اند اما 
حقيقت آن است كه با اين مبلغ حتی نمی توان 
يک بازيکن باكيفيت داخلــی را هم خريداری 
كرد. پرســپوليس بازيســاز اصلــی و يکی از 
مهم ترين مهره هايش را به راحتی از دست داده 

و بعيد به نظر می رسد كه جای خالی بشار پس 
از چند سال درخشــش مداوم در تركيب اين 
باشگاه، به زودی پر شود. جدايی رسن شايد از 
اين كادر مديريتی شروع نشده باشد اما سکوت 
و انفعال آنها در اين مورد، يک نمره منفی بزرگ 

برای شان بوده است.
تمدید قرارداد؛ فقط با سیامک

تمديد قرارداد در ميانه فصل، می تواند يک 
روش اصولی و درست برای مديريت يک باشگاه 
باشد اما به شــرطی كه مديران پرسپوليس به 
جز »سيامک نعمتی« به تمديد قرارداد با چند 
بازيکن ديگر هم فکر كنند. ســيامک بازيکن 
بدی نيســت اما اين هافبک حتی اگر در پارس 
جنوبی جم هم توپ می زد، خيلی مشــکلی با 
تمديد قراردادش نداشت. باشگاه ستاره های به 
مراتب بزرگ تری از سيامک دارد و اگر قرار است 

مديران پرسپوليس روی تمديدها مانور بدهند، 
بايد به سراغ آن مهره های كليدی بروند.
شغل سابق؛ همچنان پابرجا

حضور دو شغله ها در يک پست مديريتی در 
فوتبال ايران ممنوع است اما سميعی همچنان 
هر دو شغلش را حفظ كرده و عالوه بر مديريت 
پرسپوليس، مسئول حراست وزارت ورزش نيز 
به شمار می رود. اساسا كار در باشگاه پرهياهويی 
مثل پرسپوليس، يک كار تمام وقت محسوب 
می شــود و عالوه بر اين، با توجه به شائبه های 
هميشــگی پرســپوليس و وزارت، بهتر است 
منصب قبلی اين مدير از او گرفته شــود. با اين 
حال سميعی تا امروز در اين خصوص مقاومت 
به خرج داده و پست پيشينش را واگذار نکرده 
اســت. بايد منتظر ماند و ديد كه اصــرار او به 

دوشغله بودن، تا كجا ادامه پيدا خواهد كرد.

آرزوهای بزرگ ورزشی سال جدید

لطفا مهربان باش بيست- بيست و یک!

وقتي سیدجالل از مدیرعامل باشگاه تمجید مي کند

پروفسور سميعی!

بزرگ ترین نگرانی در 
مورد تیم محمود فکری، به 
کیفیت خط حمله این تیم 

مربوط می شود. در حقیقت 
استقالل در گل زنی مشکل 
بزرگی ندارد اما زحمت این 

کار روی دوش مدافعان و 
هافبک های این تیم قرار 

گرفته است. وریا غفوری به 
تنهایی یک سوم گل های 

این فصل استقالل را به 
ثمر رسانده و این نشان از 

عملکرد نه چندان درخشان 
مهاجمان تیم دارد
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