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كشتيبهايتاليانميرود؟

پس از اعــام تقویــم ۲۰۲۱ اتحادیه جهانی 
کشــتی، زمان برگزاری تورنمنــت بین المللی 
»پلیکونه« ایتالیا نیز مشخص شد که بدین ترتیب 
این تورنمنت طی روزهای ۱۴ تا ۱۷ اســفند در 
شهر رم برگزار می شــود. اما تفاوت این تورنمنت 
بین المللی با پیکارهای ســال گذشته، برداشته 
شدن سیســتم رنکینگ اتحادیه جهانی کشتی 
از این دوره از مســابقات است. این تورنمنت سال 
گذشــته به دلیل برخورداری از امتیاز سیســتم 
رنکینگ اتحادیه جهانی با استقبال خوبی از سوی 
مدعیان همراه شد و برخی از آزادکاران ایرانی هم 
درخشش قابل توجهی در این میدان بین المللی 
داشتند. به طوری که محمدحسین محمدیان و 
امیرحسین زارع موفق شدند در اوزان ۹۷ و ۱۲۵ 
کیلوگرم با شکست رقبای بزرگ و نامدار خود در 
این مسابقات خوش بدرخشند و به عنوان مدعیان 
اصلی اوزان خود مطرح شــوند. حــال با توجه به 
لغو سیســتم رنکینگ این تورنمنت، بعید به نظر 
می رسد کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد کشورمان 
هم قصد اعزام نماینده ای را به این مسابقات داشته 
باشد. به ویژه آنکه فاصله زمانی این تورنمنت بین 
المللی با رقابت های گزینشی المپیک بسیار کم 
است و مطمئنا کادر فنی تیم ملی کشورمان تصمیم 
دارد تمام تمرکز خود و آزادکاران را معطوف مصاف 

گزینشی کسب سهمیه المپیک کند. 
    

»كاراتهوان«مراكش
رويدادمهمكاراته

فدراســیون جهاني کاراته برنامه پنج مرحله 
از مســابقات کاراته وان در ســال ۲۰۲۱ را اعام 
کرده اســت. رقابت هایی که قبل از پایان ســال 
۹۹ دو مرحلــه از آن در لیســبون و باکــو برگزار 
خواهد شــد، مراکش در رباط طی روزهای ۲۰ تا 
۲۳ فروردین ۱۴۰۰ میزبان سومین مرحله از آن 
است و رقابت های تاشــکند و مسکو نیز شهریور 
و مهرماه سال آینده است. در این بین تنها امتیاز 
یک مرحله از این رقابت ها در مسیر کسب سهمیه 
المپیک محاســبه خواهد شــد. در واقع از سری 
مســابقات کســب امتیاز ورودی المپیک که به 
دلیل شیوع کرونا لغو شــده بود، تنها رقابت های 
کاراته وان مراکــش و قهرمانی اروپــا باقی مانده 
بود. قهرمانی اروپا ۲۹ اردیبهشــت تا دوم خرداد 
۱۴۰۰ در شهر »پرچ« کرواسی برگزار خواهد شد 
که نتایج آن برای ملی پوشــان ایران در راه کسب 
سهمیه تاثیرگذار اســت. ولی از آن مهم تر نتایج 
رقابت های مراکش است که امتیاز آن در رنکینگ 
المپیکی محاسبه خواهد شد، امتیازاتی که برای 
نماینــدگان ایران به خصــوص در دو وزن ۵۰- و 
۶۱- کیلوگرم زنان و دو وزن ۸۴- و ۸۴+ کیلوگرم 
مردان که نمایندگان ایران باید برای کسب مدال 
تاش مضاعفی دارنــد، اهمیت فوق العاده باالیی 
دارد. در وزن ۵۰- کیلوگرم سارا بهمنیار با رسیدن 
به مراحل باال از جملــه نیمه نهایی می تواند رتبه 
دوم و فاصله ۴۵۰ امتیازی با نماینده اتریش بلیت 
سفر به توکیو را در همان رباط به نام خود ثبت کند. 
رزیتا علیپور هم با کسب مدال رقبای خود را پشت 
سر گذاشته و به جمع مســافران المپیکی کاراته 
اضافه شود. ضمن اینکه ذبیح ا... پورشیب و سجاد 
گنج زاده نیز تکلیف خود را برای حضور در المپیک 

مشخص خواهند کرد.
    

بردپيكانباسرمربيگري
پاسورتيم

در مرحله برگشــت از رقابت های لیگ برتر 
والیبال، تیم پیکان با نتیجه ســه بر یک از ســد 
تیم راهیاب ملل مریوان گذشــت. امیر حسینی 
پاسور تیم والیبال پیکان پس از پیروزی تیمش 
مقابل راهیاب ملل مریوان در پاسخ به این سوال 
که شــما به عنوان مربی یا بازیکن در تیم فعال 
هستید؟ گفت:»شما هر کاری که فکر کنید من 
در تیم انجام می دهم حتی تدارکات. هر کاری از 
دستم برآید برای پیکان انجام می دهم و بازی مان 
عالی بود.« وی افزود:»در بازی اول همیشه کمی 
مشکات وجود دارد. به خاطر دریافت رضایتنامه 
از تیم ســایپا فقط چند روز توانســتم در پیکان 
تمرین کنم اما بازیکنانم عملکرد خوبی داشتند 
و انصافا خیلی زحمت کشــیدند.« حسینی در 
پاسخ به این ســوال که آیا پیکان مدعی خواهد 
بود یا خیر؟ عنوان داشــت:»پیکان قطعا مدعی 

مسابقات است.« 

منهای فوتبال

آریا طاری

فدراســیون فوتبــال ایــران و 
کارلوس کی روش پــس از پایان دادن 
به همکاری شان، نقشــه های بزرگی 
در ســر داشتند. فدراســیون تصمیم 
داشــت به ســراغ یک مربی متفاوت 
برود، فوتبالی »هجومــی« و رو به جلو 
بازی کند، خودش را بــه جام جهانی 
۲۰۲۲ برســاند و به همه نشان بدهد 
که درهــای خوشــبختی حتی بدون 
مربی پرتغالی هــم روی فوتبال ایران 

باز می شــود. آنها تصمیم داشــتند به 
مشکات همیشگی شــان با سرمربی 
تیم ملی پایان بدهند، صاحب یک مربی 
شــوند که دائما در ایران حضور دارد، 
بازی های لیگ را از نزدیک می بیند، با 
مربیان باشگاهی به اختاف نمی خورد 
و دائما درباره ضعف های فدراســیون 
صحبت نمی کند. به همین خاطر بود که 
آنها اصرار عجیبی در استفاده از کلیدواژه 
»نجابت« برای مارک ویلموتس داشتند. 
در طرف مقابل هم کی روش، آرزوهای 
بزرگی برای خودش داشت. او سرمربی 

یکی از بهترین و پرمهره ترین تیم های 
ملی دنیا شده بود. تیمی که ستاره های 
بزرگــی مثل داوید اوســپینا، خامس 
رودریگز و خوان کوادرادو را در اختیار 
داشــت. تیمی که قرار بود در دو سال 
متوالی در رقابت های کوپا شرکت کند و 
به دوران بدون جام خوزه پکرمن، پایان 
بدهد. درست همان طور که فدراسیون 
بدون مرد پرتغالی به قهقرا رفت، خود 
کی روش هم نتوانست به نتایج مطلوبش 
دست پیدا کند. فدراسیونی ها در پرونده 
ویلموتس، یک افتضــاح تمام عیار را 

تجربه کردند. یک رســوایی تاریخی 
که موجب شد بعضی از مدیران ناگهان 
به بهانه ســامتی و بیماری، راه شان را 
حداقل در ظاهــر از فوتبال جدا کنند. 
ابعاد رسوایی در این پرونده آنقدر بزرگ 
بود که اساسا فدراسیون و همه اعضایش 
را به شدت درگیر کرد. حاال از این قرارداد 
به عنوان بدترین قرارداد تاریخ ورزش 
ایران یاد می شود. بدون تردید در تاریخ 
ورزش مملکت هرگز قراردادی وجود 
نداشــته که به لحاظ مالی این چنین 
ضربه وحشــتناک و مهلکی به همراه 

داشــته باشــد. در مقابل اوضاع برای 
سرمربی پرتغالی هم اصا خوب پیش 
نرفت. او در رقابت هــای کوپا ۲۰۱۹ به 
همراه تیمش موفق نبــود و خیلی زود 
از آن تورنمنت کنار رفت. دو شکســت 
سنگین و وحشتناک در جریان مرحله 
مقدماتی جام جهانی هــم، کافی بود 
تا کی روش شــغلش را از دست بدهد. 
حاال هر دو طرف این ماجرا، در وضعیت 
بسیار ناخوشایندی هستند. ساختمان 
فدراسیون فوتبال با شکایت شستا به 
خاطر قرض پرداخت نشده دو میلیون 
یورویی توقیف شــده و وضعیت اموال 
فدراسیون نامشخص به نظر می رسد. 
کی روش هم در تجربه کلمبیا به سختی 
شکست خورده و بعید است حداقل به 
این زودی ها، یک پیشنهاد چشمگیر 

داشته باشد.
کی روش و فدراسیون فوتبال ایران 
انگار به هم نیاز داشــتند. فدراسیون 
یک مربی مقتــدر الزم داشــت که 
خودش همــه کارها را انجــام بدهد. 
که عما همه مسئولیت ها را بر عهده 
بگیــرد و در همــه جنــگ و دعواها 
حاضر باشــد. ســپردن امور به یک 
مربــی بی خیال مثــل ویلموتس که 
فقط دنبــال گرفتــن حقوقش بود، 
یک اشــتباه بزرگ به نظر می رسید. 
عاوه بر این نبایــد فراموش کرد که 
کی روش استاد راه انداختن موج های 
احساسی در زمان مقتضی بود. یعنی او 
به راحتی می توانست هواداران فوتبال 
را علیه یک فرد یا یک نهاد بشوراند و 
شرایط دریافت حقوقش را مهیا کند. 
ویلموتس اما مستقیما کار را به دادگاه 
کشاند و خانه فدراسیون را روی سرش 
خراب کرد. کی روش هم انگار به یک 
فدراســیون منفعل و بی اقتدار مثل 
فدراسیون فوتبال ایران نیاز داشت که 
به اولین نتایج ناخوشایندش واکنش 
تندی نشــان ندهند. فراموش نکنید 

که این مربی در بــدو ورود به فوتبال 
ایران، چنــد نتیجــه ناامیدکننده را 
تجربه کرد اما هیچ کس مانعش نشد و 
به اندازه کافی به او فرصت دادند تا به 
مرور زمان نتایج مطلوبش را به دست 
بیاورد. در کلمبیا اما از این خبرها نبود. 
فدراسیون فوتبال این کشور حتی در 
دعوای مرد پرتغالی با چند ستاره تیم 
ملی، طرف بازیکن ها را گرفت و هیچ 

حمایتی از کارلوس نشان نداد.
کارلــوس و فدراسیون نشــین ها، 
انصافا مکمل های بســیار خوبی برای 
هم به شمار می رفتند. یک مربی مقتدر 
و جنگ طلب در کنار یک فدراســیون 
منفعل و ناتوان. یک مربی که مستقیما 
جواب زمیــن و زمان را مــی داد و یک 
فدراسیون که عما روی حالت »خلبان 
خودکار« اداره می شد. اگر باور ندارید، 
کافی است ببینید که آنها بدون هم در 
چه وضعیتی هستند. یک مربی اخراجی 
بدون دورنمای روشن، یک فدراسیون 
که حتی ساختمانش را هم از دست داده 
و وضعیت کارکنانش هم روشن نیست. 
این بایی است که جدایی از هم، سر هر 

دو طرف این ماجرا آورده است.

فدراسیون بدون کی روش دوام نیاورد!

تا خرخره در بدهی و در معرض مصادره

اتفاق روز

چهره به چهره

مدت کوتاهی پس از برکناری کی روش از هدایت تیم ملی کلمبیا، خبر مصادره ساختمان فدراسیون فوتبال ایران به 
دست شرکت شستا به خاطر یک بدهی بزرگ منتشر شده است. در حقیقت فدراسیون فوتبال بدترین دوران ممکن را 

می گذراند و تا خرخره در بدهی فرو رفته است. درست مثل خود کارلوس کی روش که یک دوران کامال ناامیدکننده را در 
آمریکای جنوبی سپری کرده و در فاصله چند ماه تا میزبانی تیمش در کوپا آمه ریکا، با حکم تلخ اخراج روبه رو شده است. 

ظاهرا کی روش و فدراسیون فوتبال ایران، بدون هم شانسی برای رسیدن به موفقیت ندارند!

حضور محرم نویدکیا روی نیمکت سپاهان، بیشتر از همه به 
سود یک مهاجم تمام شده است. بازیکنی که در چند سال گذشته، 
فرم چندان ایده آلی نداشــته و حاال در ســطح کاما متفاوتی 
فوتبال بازی می کند. سجاد در جدال این هفته سپاهان روبه روی 
ماشین سازی نیز موفق به گل زنی شد تا در پایان هشت بازی تیم 
اصفهانی در این فصل، هشت گل به ثمر رسانده باشد. شاید آمار 
درخشان منشا و رسیدن این ستاره به ۹ گل، آمار عالی سجاد را 
در حاشیه قرار داده باشد اما شکی نیست که او دوباره به نقطه اوج 

برگشته و حاال دوباره در بهترین استاندارد دوران فوتبالش دیده 
می شود. در دو فصل گذشته آقای گل های لیگ برتر »خارجی« 
بودند. حتی در همین فصل هم صدر جدول گل زنان در اختیار 
یک بازیکن خارجی قرار دارد اما سجاد می تواند به این روند پایان 
بدهد. او روزهای بسیار خوبی را در سپاهان پشت سر می گذارد. 
در دوران امیرقلعه نویی، کی روش استنلی مرد اول خط حمله این 
باشگاه به شمار می رفت و چهره هایی مثل سجاد و علی قربانی در 
حاشیه قرار داشتند اما حاال شهباززاده، گل زن ترین و آماده ترین 
بازیکن این باشگاه است. قرار گرفتن این بازیکن در کورس آقای 
گلی، موجب شده است که محرم نویدکیا پنالتی های تیمش را 
هم به او بسپارد. این مهاجم حاال توانسته در پنج بازی پیاپی برای 
تیم اصفهانی گل زنی کند و فاصله ای با خلق یک رکورد جذاب در 

این تیم ندارد. سجاد یک بار در لیگ چهاردهم در کورس آقای 
گلی قرار داشت اما در نهایت موفق نشد کفش طای رقابت های 
لیگ برتر را به دست بیاورد. اتفاقی که شاید در این فصل باالخره 

برای این مهاجم آماده رخ بدهد.
سجاد شهباززاده دوران فوتبال پرفراز و نشیبی داشته است. او 
در باشگاه سایپا چهره شد و سپس به استقال پیوست. او روزهای 
خوبی را در لباس آبی سپری کرد و حتی موفق به گل زنی در دربی 
هم شد اما در نهایت تصمیم گرفت این باشگاه را به مقصد لیگ 
ترکیه ترک کند. اتفاقی که این مهاجم را برای مدتی از فوتبال 
عقب انداخت. او خیلی زود به فوتبال ایران برگشت و به تراکتور 
ملحق شد اما محرومیت این باشگاه از نقل و انتقاالت، جلوی ثبت 
نهایی قرارداد را گرفت. شهباز در همان فصل به نفت تهران رفت و 

گل برتری فینال جام حذفی را وارد دروازه تراکتور کرد. بازگشت 
به جمع آبی ها برای این بازیکن چندان خوشایند نبود و این بار او 
یک دوره ناموفق دیگر را خارج از فوتبال ایران در القطر سپری کرد. 
حاال اما اوضاع در سپاهان برای این مهاجم متفاوت شده است. 
فصل گذشــته تردیدهای زیادی در مورد کیفیت سجاد وجود 
داشت اما ورود محرم، این بازیکن را به معنی واقعی کلمه متحول 
کرده است. سپاهان حاال یکی از جدی ترین مدعیان قهرمانی 
لیگ به شمار می رود و شهباززاده هر روز آماده تر از روز قبل نشان 
می دهد. این مهاجم به لطف گل های حساسی که برای این تیم 
به ثمر می رساند، می تواند دروازه خوشبختی را روی این باشگاه 
باز کند. باشگاهی که در چند فصل گذشته در حسرت بردن یک 

جام در فوتبال ایران بوده است.

آریا رهنورد

درســت بعد از فینال لیگ قهرمانان آســیا، 
پرســپولیس در زمینی بــه میــدان رفت که 
کوچک ترین شباهتی به زمین فوتبال نداشت. 
اوضاع در این زمین حتی از شرایط دیدار با اولسان 
هیوندای به مراتب دشوارتر به نظر می رسید. به 
هر حال یحیی و تیمش در آن نبرد از شکســت 
گریختند و حــاال برای یک دیــدار خانگی برابر 
ذوب آهن آماده می شــوند. مسابقه ای که اساسا 
قرار بود قبل از فینال لیگ قهرمانان انجام بگیرد 
اما به شکل عجیب و بحث برانگیزی لغو و به این 

هفته موکول شد.
آیا دوران طایی پرسپولیس دیگر  تمام شده 
است؟ این ســوال در چند فصل گذشته، بارها و 
بارها تکرار شده است. وقتی برانکو و تیمش اولین 
قهرمانی لیگ را به دست آوردند، خیلی ها معتقد 
بودند این تیم دیگر عطش رسیدن به موفقیت های 
بعدی را از دست می دهد و سر بلند نمی کند. همان 
تیم اما حاال چهار قهرمانی پیاپی را در لیگ برتر 
تجربه کرده است. یک بار دیگر وقتی پنجره نقل 
و انتقاالت باشگاه بســته شد و شکست سنگین 

برابر عمر خریبین و رفقا از راه رسید، تصور می شد 
عصر طایی پرسپولیس دیگر تمام شده اما همان 
تیم ظرف سه سال، دو بار به فینال لیگ قهرمانان 
آسیا راه پیدا کرد. این جمله تکراری، حاال دوباره 
در اطراف پرســپولیس به گوش می رســد اما 
ستاره های این تیم، چنین چیزی را باور ندارند. 
پرســپولیس حاال دیگر باید گذشته را فراموش 
کند و همه تمرکز و انــرژی اش را روی لیگ برتر 
بگذارد. آنها هنوز این شانس را دارند که با پیروزی 
در دیدارهای معوقه، خودشان را به صدر جدول 
لیگ برســانند و به حضور تکراری در این رده از 
جدول، ادامه بدهند. این ســومین دیدار فصل 
سرخ ها در استادیوم آزادی خواهد بود. مسابقه ای 
که می تواند جذابیت های بسیار زیادی به دنبال 
داشته باشد. چراکه ذوب آهن نیز در چند دیدار 
گذشته، تیمی بسیار جذاب با فوتبالی هجومی بوده 
و حاال انگیزه های زیادی برای ایستادن روبه روی 
فینالیست آســیا دارد. موفقیت های بزرگ تیم 
یحیی، انگیزه مضاعفی بــرای برخورد با این تیم 
به رقبا بخشیده است. آنها همچنان غیبت عیسی 
آل کثیر را در ترکیب شــان احساس می کنند اما 
با حضور دوباره وحید امیری و احسان پهلوان در 

ترکیب اصلی، قدرتمندتر از فینال آسیا شده اند. 
پهلوان در این مسابقه، روبه روی تیم سابقش در 
فوتبال ایران قرار می گیرد. در ســمت مقابل هم 
گلر ذوبی ها یعنی شهاب گردان، سابقه حضور در 

پرسپولیس را داشته است.
لغو بازی پرسپولیس و ذوب آهن قبل از فینال 
لیگ قهرمانان آسیا، زمزمه های زیادی به همراه 
داشت. خیلی ها در آن مقطع، تیم یحیی را متهم 
به خراب کردن برنامه ریزی لیگ برتر کردند اما 
خود پرسپولیســی ها معتقد بودند که این بازی 
برای شــان مفید بوده و لغو آن، به این تیم ضربه 
زده است. مدیران باشگاه حتی از حریف شکایت 
داشتند و معتقد بودند که ذوب برای به هم زدن 
مسابقه، حقایق را از ســازمان لیگ پنهان کرده 
است. آنها تا همین اواخر هم پیگیر »سه بر صفر« 
شدن بازی در کمیته انضباطی بودند اما هنوز هم 
نتوانسته اند به نتیجه مطلوب شان در این خصوص 
دست پیدا کنند. پرسپولیس یحیی در این فصل، 
هیچ امتیازی را در استادیوم آزادی از دست نداده  
است. این تیم البته در هیچ کدام از دیدارهای خارج 
از خانه لیگ برتر برنده نبوده اســت. پرسپولیس 
در پنج دیدار گذشته فقط یک گل دریافت کرده 
و صاحب بهترین خط دفاعی لیگ برتر است. در 
مقابل، ذوب آهن در هفت بازی گذشــته اش در 
لیگ برتر فقط به پنج امتیاز رسیده است. آنها هنوز 
هم هیچ بردی را در لیگ تجربه نکرده اند اما در دو 
بازی گذشته، دو امتیاز از تیم های مدعی استقال 

و گل گهر گرفته اند و به لحاظ فرم بازی، حرف های 
زیادی برای گفتن داشته اند.

»تیم خاص«. این عبارتی است که رقبا برای 
توصیف پرســپولیس از آن اســتفاده می کنند. 
عبارتی که البته هرگز به معنای تعریف و تمجید از 
این تیم نیست و در حقیقت به شکل کنایه آمیزی 
به »برابرتر« بودن این باشــگاه نســبت به سایر 
تیم ها برابر قانون اشاره دارد. بازیکنان و مدیران 
پرسپولیس البته این عبارت را یک تعریف بزرگ 
برای خودشان به حساب می آورند. چراکه جماتی 
از این دست در حقیقت با »تفاوت« آنها در نتیجه 
 گرفتن رابطه مستقیمی دارد. آنها می خواهند به 
هر قیمتی ثابت کنند که یک تیم خاص هستند 
و برای این کار، باید در جســت وجوی پنجمین 

قهرمانی متوالی شــان در لیگ برتر باشــند. در 
تاریخ فوتبال ایران، هرگز تیمی به جز پرسپولیس 
نتوانسته در چهار فصل متوالی جام قهرمانی را به 
دست بیاورد. در حقیقت قرمزها تا همین امروز هم 
یک کار دســت نیافتی انجام داده اند اما از حاال به 
بعد، کار برای این تیم سخت تر نیز خواهد. چراکه 
آنها بعد از این باید از »خودشان« جلو بزنند و این 
کار، همیشه یک چالش بزرگ پیش روی تیم های 
فوتبال قرار می دهد. بزرگ ترین رقیب پرسپولیس 
از این مرحله به بعد، »گذشته« خود این باشگاه 
است. آنها باید به اندازه ای خوب باشند که مقابل 
این گذشــته طایی، کم نیاورند و بــه دیگران 
اجازه ندهند تا از »پایان« دوران درخشان شــان 

حرف بزنند.

شاگرد نویدکیا شانس عنوان آقاي گلي را دارد

پروازبهسبکشهباز!

دومین محک پس از فینال آسیا

راهبرو،شنانكن!

کارلوس و 
فدراسیون نشین ها، 

انصافا مکمل های بسیار 
خوبی برای هم به شمار 

می رفتند. یک مربی مقتدر 
و جنگ طلب در کنار یک 

فدراسیون منفعل و ناتوان. 
یک مربی که مستقیما 
جواب زمین و زمان را 

می داد و یک فدراسیون که 
عمال روی حالت »خلبان 

خودکار« اداره می شد
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