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شروع ناامیدکننده  سابر در مادرید
سه نماینده ایران در جدول مقدماتی جام جهانی 
شمشیربازی اسلحه سابر مادرید اسپانیا، به رقابت 
پرداختند که در پایــان مجتبی عابدینی و محمد 
فتوحی شکست خوردند. در نهایت عابدینی به رتبه 
هفتاد و دومی و فتوحی به جایگاه هفتاد و پنجمی 
رضایت داد. اما محمد رهبری توانست راهی جدول 
اصلی مسابقات شود. رهبری در جدول اصلی 15 بر 
12 حریفی از فرانسه را شکست داد و راهی جدول 
32 نفره شد. کیم از کره جنوبی حریف بعدی وی بود 
که کار بسیار دشواری را برای این نماینده کشورمان 
رقم زد. اما در جدول 64 نفره و اصلی پیکارها علی 
پاکدامن هم 15 بر 11 برابر سابریســت کانادایی 

شکست خورد و از صعود به مراحل باالتر باز ماند.
    

انتخابی المپیک بوکس در شهریور
فدراســیون جهانی بوکــس )AIBA( زمان 
برگزاری رقابت های بوکس قهرمانی جهان 2۰1۹ 
انتخابی المپیک 2۰2۰ توکیو در کشور ژاپن را اعالم 
کرد. به این ترتیب این مسابقات در ۹ وزن و از تاریح 
14 شهریور به میزبانی کشور روسیه آغاز شده و تا 
تاریخ 3۰ همین ماه پیگیری خواهد شد. تیم ملی 
بوکس ایران نیز که پیش از این با هدایت اکبر احدی 
خود را برای حضور در این رقابت ها آماده می کرد، 
حاال با کنار گذاشته شــدن احدی پس از انتخاب 
ســرمربی جدیدش که به نظر می رسد یک مربی 
قزاق باشد، باید تمرینات خود را جهت حضور در این 

مسابقات پیگیری کند.
    

 صعود عبدولی 
با خداحافظی رقیبش

پیتر باشــی دارنده مدال های طــالی جهان 
2۰14 و 2۰1۸ و دارنده دو عنوان پنجمی المپیک 
و مدال های طال، نقره و برنز اروپا در سن 36 سالگی 
از دنیای کشتی خداحافظی کرد. این کشتی گیر در 
سال 2۰1۸ از سوی اتحادیه جهانی به عنوان بهترین 
فرنگی کار جهان انتخاب شد. این کشتی گیر مجاری 
در جدیدترین رنکینگ منتشر شده از سوی اتحادیه 
جهانی کشتی با 6۰ امتیاز باالتر از سعید عبدولی 3۸ 
امتیازی در رده دوم رنکینگ جای داشت که با توجه 
به خداحافظی این کشتی گیر، عبدولی به رده دوم 
رنکینگ صعود می کند تا کار به مراتب راحت تری 
برای قرار گرفتن در بین چهار نفر برتر رنکینگ در 
مسابقات جهانی قزاقستان داشته باشد. بر اساس 
طرح سیستم رنکینگ اتحادیه جهانی کشتی، چهار 
نفر نخست رنکینگ در هر وزن در رقابت های جهانی 
تا مرحله نیمه نهایی به مصاف هم نمی روند که همین 
امر شانس این کشتی گیران را برای کسب مدال در 
این رقابت ها بیش از پیش خواهد کرد. کشتی گیران 
سراســر جهان برای قرار گرفتن در جمع چهار نفر 
برتر رنکینگ، دو تورنمنت ساساری ایتالیا و اولگ 

کاراوایف بالروس را در پیش دارند.
    

 استارت انتخابی المپیک
 از 18 مرداد

برنامــه  بازی هــای تیــم ملی والیبــال در 
رقابت های انتخابی المپیک اعالم شد. ایران در 
گروه E مرحله اول این رقابت ها با کوبا، مکزیک 
و روسیه همگروه است و رقابت های این گروه به 
میزبانی روسیه برگزار می شود. 1۸مرداد در گام 
نخست سروقامتان کشورمان برابر کوبا از ساعت 
17:3۰ به میدان می رونــد و دومین دیدار آنها 
هم در همین ساعت 1۹ مرداد با مکزیک برگزار 
می شود. 2۰ مرداد نیز شاگردان ایگور کوالکوویچ 
مقابل روسیه میزبان قرار می گیرند. این بازی از 
ســاعت 2۰:3۰ دقیقه برگزار می شود. 24 تیم 
برتر رنکینگ فدراسیون جهانی والیبال در قالب 
6 گروه چهار تیمی با هم به رقابت می پردازند که 
در نهایت تیم های نخســت به صورت مستقیم 
راهی المپیک می شــوند. پس از برگزاری این 
تورنمنت ها، تکلیف هفت تیم )6 تیم به عالوه ژاپن 
میزبان( مشخص شــده و پنج تیم باقی مانده از 
مسابقات انتخابی قاره ای مشخص خواهند شد. 
از هر قاره یک تیم جواز حضور در المپیک را کسب 

خواهد کرد.
    

کارشکنی انگلیسی ها
بیســت و چهارمین دوره مسابقات قهرمانی 
جهان 25 تا 2۹ اردیبهشت  به میزبانی منچستر 
انگلیس برگزار می شود و به همین منظور تیم  های 
ملی تکواندو مردان و زنان کشورمان که پیش از 
این قرار بود برای حضور در این رقابت ها ساعت 
23:4۰ جمعه 2۰ اردیبهشــت  راهی این کشور 
شوند، با توجه به کارشکنی ســفارت انگلیس 
برای صدور روادید در دو مرحله به منچستر اعزام 
خواهند شــد. این در حالی است که فدراسیون 
تکواندو کشورمان از مدت ها پیش برای اخذ ویزای 

این رویداد اقدامات کامل را انجام داده بود.

منهای فوتبال

آریا رهنورد

آبی های منچســتر فصل گذشته 
با اختالف زیاد و بــدون دغدغه رقابت، 
قهرمان رقابت های لیگ برتر شدند. این 
قهرمانی از مدت ها پیش از پایان لیگ، 
کامال قابل پیش بینی به نظر می رسید. در 
این فصل اما آنها رقیب فوق العاده ای به نام 
لیورپول داشتند. تیمی که حاال تا آخرین 
هفته، پا به پای سیتی پیش آمده و تنها 
یک امتیاز کم تر از این تیم دارد. لغزش 

سیتیزن ها در زمین برایتون، می تواند 
قرمزها را بعد از سه دهه به قهرمانی لیگ 
برتر برساند اما گواردیوال به هیچ قیمتی 
حاضر نیست که شانس تصاحب دومین 
قهرمانی لیگ برتر متوالی را از دســت 
بدهد. او به خوبی می داند که رسیدن به 
دو قهرمانی لیگ برتر در طول سه فصل، 
آمار فوق العاده ای به شمار می رود. پیش 
از این، مرد اسپانیایی همواره با موجی 
از تردید از طرف افرادی روبه رو می شد 
که قهرمانی اللیگا و یــا بوندس لیگا را 

»ســاده« توصیف می کردند اما حاال 
دیگر هیچ کس نمی تواند قهرمانی لیگ 
برتر را یک اتفاق ساده و معمولی بداند. 
سیتی در صورت پیروزی در جدال امروز، 
پپ را به بیســت و ششمین جام دوران 
مربیگری اش خواهد رساند. این مربی در 
دوران حضور در بارسا، سه اللیگا، دو کوپا 
دل ری، سه سوپرکاپ اسپانیا، دو لیگ 
قهرمانان اروپا، دو سوپرکاپ اروپا و دو 
جام جهانی باشگاه ها را فتح کرد. خاطره 
شش گانه تاریخی پپ با بارسا در سال 

2۰۰۹-2۰۰۸ هنوز از ذهن هواداران 
بلوگرانا بیرون نرفته اســت. گواردیوال 
با رکورد 14 جام در طول چهار فصل از 
بارسا جدا شد و به بایرن مونیخ پیوست. 
او در طول ســه فصل حضور در مونیخ، 
سه قهرمانی بوندس لیگا، دو قهرمانی 
جام حذفی، یک قهرمانی سوپرجام اروپا 
و یک قهرمانی جام جهانی باشگاه ها را 
تصاحب کرد. او با سیتی نیز دو قهرمانی 
لیگ، دو قهرمانی جــام اتحادیه و یک 
قهرمانی ســوپرجام را از آن خود کرده 

است. پپ در این فصل قهرمان اتحادیه 
شده و پس از تالش برای قهرمانی لیگ 
برتر، می تواند با بردن فینال جام حذفی، 
بعد از سال ها به اولین مردی تبدیل شود 
که سه گانه داخلی را در فوتبال انگلیس 

به دست آورده است.
شکســت دادن برایتــون در نبرد 
عصر امــروز، گواردیــوال را در جدول 
پرجام ترین مربیان تاریخ دنیای فوتبال، 
یک پله باالتر از ژوزه قــرار خواهد داد. 
او و مورینیو تا امــروز 25 جام قهرمانی 
تصاحب کرده انــد و در فصلی که آقای 
خــاص از یونایتد اخراج شــده، پپ با 
قهرمانی در لیگ برتر می تواند بیست 
و ششــمین جامش را به دست بیاورد. 
او در صــورت بردن جــام حذفی پس 
از قهرمانــی لیگ، از »جک اســتین« 
و »لوئیــس فیلیپه اســکوالری«  نیز 
عبــور خواهد کرد تــا پنجمین مربی 
پرافتخــار تاریخ فوتبال قــرار بگیرد. 
دستاوردی که برای ســن و سال پپ، 
خارق العــاده خواهــد بــود. »اوتمار 
هیتزفیلد« که با چهار باشگاه مختلف 
 2۸ جام به دست آورده، هدف بعدی پپ 

به شمار می رود. 
پس از او، والری لبانوفســکی قرار 
دارد که تنها با باشگاه دیناموکیف، 3۰ 
جام مختلف را باالی ســر برده است. 
لوچسکیو با تصاحب 32 جام در 6 تیم 
مختلف، دومین مربی پرافتخار تاریخ 
فوتبال محسوب می شــود و باالتر از 
همه، سر الکس فرگوســن ایستاده 
اســت. مردی که با یونایتد و آبردین، 
4۹ بار قهرمان جام های مختلف شده 
است. ســر الکس پس از 7۰ سالگی 
نیز هنوز به مربیگری مشــغول بود و 
پپ گواردیوال در 4۸ سالگی، فرصت 
بسیار زیادی برای عبور از رکورد این 
مربی دارد. به نظر می رسد پپ با این 

روند، بدون تردید پرافتخارترین مربی 
تاریخ فوتبال لقــب خواهد گرفت. او 
البته بارها تاکید کرده که قصد ندارد 
مربیگری را تا دوران کهنســالی نیز 
ادامه بدهد اما با ایــن میانگین بردن 
جام در هر فصل، رسیدن به عدد 5۰ 
برای او چندان دور به نظر نمی رسد. به 
نظر می رســد او بهترین و موفق ترین 

مربی در عصر خودش بوده است.
قهرمانی لیگ برتــر و در ادامه فتح 
جام حذفی، پایانی باشکوه برای فصل 
سیتیزن ها خواهد بود اما در منچستر، 
همه می دانند که پپ تشــنه قهرمانی 
در یــک تورنمنــت دیگر اســت. او 
از ســال 2۰11 به بعد، هرگز قهرمان 
لیگ قهرمانان اروپا نشده و همواره در 
تالش هایش برای بــردن این جام، به 
بن بست رسیده است. گواردیوال با بایرن 
به نیمه نهایی لیگ قهرمانان رسید اما 
نتوانســت به فینال این تورنمنت راه 

پیدا کند. 
او با سیتی نیز در ســه تالش برای 
بردن اروپا، ناکام مانده است. گواردیوال 
هر فصل را با انگیزه بردن لیگ قهرمانان 
آغاز می کند. آیا طلسم او باالخره در فصل 

آینده شکسته خواهد شد؟
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پپازمو،سبقتمیگیرد؟

سوژه روز

نکته به نکته

پرونده این فصل از لیگ برتر انگلیس، امروز بسته خواهد شد. سرنوشت سقوط و سهمیه کامال مشخص شده و حاال جنگ 
آخر، برای قهرمانی لیگ شکل خواهد گرفت. سیتی با 95 امتیاز باالتر از لیورپول ایستاده و در صورت پیروزی در جدال امروز 
با برایتون، با 98 امتیاز قهرمان یک فصل نزدیک و حساس خواهد شد. اگر این اتفاق رخ بدهد، سرمربی سیتیزن ها در تعداد 

جام ها از ژوزه مورینیو سبقت خواهد گرفت تا در بین موفق ترین مربیان تاریخ فوتبال، یک پله باالتر برود.

آریا طاری

علی کفاشیان روی آنتن زنده تلویزیون برای 
اولین بار از رازهایی خاص دربــاره دوران حضور 
کارلوس کی روش در تیم ملی و نقش وزارت ورزش 
در انتخاب و بقای این مربی پرده برداشت. واکنش 
تند روابط عمومی وزارت ورزش و مطرح شــدن 
عبارت هایی توهین آمیز علیه کفاشیان از سوی 
مدیری که قصد »طلوع« با زیــدان و مورینیو را 
داشت، برای پی بردن به صحت ادعاهای رییس 

سابق فدراسیون فوتبال کافی به نظر می رسد!
چندین سال پس از امضای قرارداد فدراسیون 
فوتبال با کارلوس کی روش، باالخره مشخص شد 
که تصمیم گیرنده اصلی در این مورد، شــخصی 
بیرون از فدراسیون بوده است. بر اساس گفته های 
تازه علی کفاشیان، »علی سعیدلو« رییس وقت 
سازمان تربیت بدنی به فدراسیون فوتبال توصیه 
کرد که با یک مربی حاضر در جام جهانی قرارداد 
ببندند و در نهایت تصمیم بر این شد که کارلوس 
کی روش به عنوان دستیار سابق الکس فرگوسن و 
البته سرمربی پرتغال در جام جهانی 2۰1۰، روی 
نیمکت ایران بنشیند. درباره رفتارهای کی روش، 

درگیری او با ماموران دوپینگ در اردوی پرتغال، 
محرومیت 6 ماهه اش از فوتبال و اختالف نظرش 
با روسای فدراسیون فوتبال پرتغال، تردیدهای 
زیادی شکل گرفته بود. کفاشیان حتی با روسای 
فدراسیون فوتبال این کشور نیز صحبت کرد و با 
نکته هایی درباره تندخویی همیشگی آقای مربی 
روبه رو شد اما با این وجود اصرار سعیدلو، موجب 
شد که این قرارداد در نهایت امضا شود. رییس سابق 
فدراسیون فوتبال دست روی این نکته گذاشته که 
پس از جام ملت های 2۰15 آسیا، با کی روش برای 
جدایی به تفاهم رسیده بود اما دستوری »باالتر از 
وزارت ورزش« موجب بقای این سرمربی شد. در 
واقع کارلوس، قدرتش را از شبکه های اجتماعی 
گرفت و گروهی در این شبکه ها با فشار گذاشتن 
روی ریاست جمهوری، مقدمات بقای مرد پرتغالی 
را فراهم کردند. حاال دیگر مشخص به نظر می رسد 
که درست مثل ماجرای علی دایی، فدراسیون نه 
در جذب کی روش نه در جدایی او، تصمیم گیرنده 
اصلی نبوده اســت. فدراســیون همواره منتظر 
بوده تا جواب نهایــی را از »دولت« دریافت کند و 
بر اساس دستورالعمل، از خودش واکنش نشان 
بدهد. البته که کفاشــیان همواره اصرار داشته تا 

نقش خودش را در این تصمیم ها کمرنگ نشان 
بدهد و دیگران را »مسئول« بداند اما همین که 
فدراسیون در دوران او هرگز »استقالل« نداشته و 
همواره به »باال« نگاه کرده، یک نقطه ضعف بزرگ 
و کلیدی به شمار می رود. جالب اینکه مهدی تاج 
و رفقا وقتی صندلی شان را به خاطر اجرای قانون 
منع به کارگیری بازنشســتگان در خطر دیدند، 
بالفاصله راه شان را از وزارت ورزش جدا کردند و 
پای فیفا را به ماجرا کشیدند. در واقع »استقالل 
فدراسیون« تنها در وضعیتی فعال شد که شغل 
و صندلی مدیران این نهاد، با خطر روبه رو شــده 
بود. بدون تردید فیفا اگر بداند که در ایران چطور 
تصمیم های مهم خارج از دایــره فوتبال گرفته 
می شوند، بدون تردید فدراسیون را معلق خواهد 
کرد. زیاده خواهی هــای کارلوس کی روش ورود 
او به مسائلی مثل دیدارهای دوستانه، محور مهم 
دیگر مصاحبه تازه علی کفاشیان بوده است. چه 
کسی این اجازه را به مرد پرتغالی داد تا به کمک 
بامداد میرزایی و موسسه هایی خارجی، برای ایران 
حریف تدارکاتی پیدا کنند؟ چرا یک مربی باید 
انقدر فرصت پیدا می کرد تا در مورد همه وظایف 
فدراسیون فوتبال، تصمیم بگیرد؟ چه کسی این 
قدرت را به کی روش داده بود؟ جالب اینجاســت 
که سرمربی ســابق تیم ملی، مدام از بازی های 
تدارکاتی ایــران گالیه داشــت و رقبا را ضعیف 
می دانســت اما در عمل، همه دیدارها را خودش 

هماهنگ می کرد. 

رسوایی دیدار دوستانه با گروهی از سیرالئون 
در قالب تیم ملی تقلبی این کشور، با همین روند 
اشتباه شکل گرفت و در نهایت پول بسیار زیادی از 
حساب فدراسیون برای این دیدار ننگین خارج شد. 
انتخاب حریف تدارکاتی، انتخاب کمپ تمرینی و 
... همه بر عهده سرمربی تیم ملی بود و او به سبک 
خودش برای فدراســیون هزینه می تراشــید. 
کفاشــیان تاکید کرده که در برزیل و اســترالیا، 
اتفاقاتی رخ داده که احتمال اخراج کی روش نیز 
وجود داشته است اما این اتفاقات را به صورت شفاف 
با هواداران فوتبال در میان نگذاشته است. بدون 
تردید حق هواداران فوتبال است که همه واقعیت ها 
را در مورد تیم ملی بدانند. حق آنهاست بدانند که 
چرا کی روش ناگهان دستیاران ایرانی اش را اخراج 
کرد؟ چرا با سرپرست وقت تیم ملی کنار نیامد؟ چرا 

اصرار داشت که همه تصمیم ها را به تنهایی بگیرد؟ 
علی کفاشیان یکی از پست هایش در فدراسیون را 
ترک کرده اما تا زمان حضور به عنوان نایب رییس 
در ای.اف.سی، قصد ندارد از فدراسیون فوتبال جدا 
شود. او البته بارها تاکید کرده که برای این جایگاه، 
حقوق نمی گیرد اما آقای مدیر نباید انتظار داشته 
باشد که هوادارها »شوق خدمت رسانی«اش را باور 
کنند! چراکه شوق خدمت رسانی، هیچ وقت تبدیل 
به یک ماشین میلیاردی زیر پای پسر آقای رییس 
نمی شود. کفاشــیان در مورد کی روش و وزارت 
ورزش، صحبت های جالبی بــه زبان آورده اما بد 
نیست از خود او نیز پرسیده شود که چرا همواره در 
فدراسیون منفعل و توصیه پذیر بوده است؟ و البته 
چرا به عنوان نایب رییس ای.اف.سی، نتوانسته 

حتی یک قدم مهم برای فوتبال ایران بردارد؟

»تماما انگلیسی« عبارتی  است که رسانه های بریتانیایی در 
توصیف فینال های این فصل لیگ قهرمانان اروپا و لیگ اروپا به کار 
می برند. این عبارت در اصل، برای یک دستور خاص صبحانه در 
کشور  انگلستان به کار می رفته و حاال در رسانه ها به فوتبال مربوط 
شده است. موج »بازگشت فوتبال به خانه« در جریان جام جهانی 
برای انگلیسی ها نتیجه بخش نبود اما آنها حتی با وجود از دست 
دادن قهرمانی، یک تورنمنت بسیار خوب را پشت سر گذاشتند. 
در رده باشگاهی اما همه چیز به کام فوتبال انگلستان شد. آنها دو 
نماینده در فینال لیگ قهرمانان و دو نماینده در فینال یورولیگ 

دارند و حاال دیگر با هر سناریویی، هر دو جام به انگلیسی ها تعلق 
خواهد گرفت. در پنج فصل گذشته، همواره تیم های اسپانیایی 
فاتح لیگ قهرمانان اروپا شده اند. در 1۰ سال گذشته، تنها یک 
بار تیمی از انگلستان توانسته فاتح این تورنمنت باشد. از آخرین 
فینال تمام انگلیسی این جام بین منچستریونایتد و چلسی نیز 
11 سال سپری شده است. برای پی بردن به اهمیت و بزرگی این 
اتفاق، باید بدانیم در طول تاریخ جام باشگاه ها و لیگ قهرمانان 
اروپا، تنها یک بار فینال بین دو تیم انگلیسی برگزار شده و حاال 
این اتفاق تنها برای دومین بار در طول تاریخ رخ می دهد. انگلیس 

با 13 قهرمانــی و ۹ نایب قهرمانی در لیــگ قهرمانان، دومین 
کشور پرافتخار این جام به شمار می رود و امسال به چهاردهمین 
قهرمانی اش نیز خواهد رسید. پیش از برگزاری فینال اروپا میان 
اسپرز و لیورپول، آرسنال و چلسی در فینال یورولیگ به مصاف 
هم خواهند رفت. در واقع ســه تیم از شهر لندن در جمع چهار 
فینالیست نهایی این فصل اروپا دیده می شوند. در تاریخ یورولیگ 
و جام یوفا نیز تنها یک بار دو تیم انگلیسی به صورت همزمان در 
فینال حاضر بوده اند و حاال این اتفاق برای دومین بار در تاریخ به 
وقوع می پیوندد. انگلیسی ها با ۹ قهرمانی دومین تیم پرافتخار 
 یورولیگ هســتند و در این فصل دهمین قهرمانی را جشــن 

خواهند گرفت.
بدون تردید منچستریونایتد، مغموم ترین تیم در بین 6 تیم 
باالی جدول لیگ برتر انگلیس خواهد بود. در بین این 6 تیم، چهار 
تیم برای بردن یک جام اروپایی در این فصل رقابت می کنند و 

یک تیم دیگر نیز شانس اول تصاحب قهرمانی لیگ برتر است. 
با برگزاری این دو فینال، لیگ قهرمانان در فصل آینده با حضور 
پنج تیم انگلیســی دنبال خواهد شد اما تیم سولسشر شانسی 
برای قرار گرفتــن در بین این پنج تیم نــدارد. در واقع در فصل 
خوشبختی همه تیم های بزرگ فوتبال انگلیس، شرایط نگران 
کننده منچستریونایتد همچنان ادامه دارد. تیمی که نه توانست 
در جمع چهار تیم برتر فصل قرار بگیرد و نه در لیگ قهرمانان اروپا، 
پیشروی زیادی داشت. شاید تنها افتخار این فصل سولسشر و 
تیمش، کمک به قهرمانی سیتی و جلوگیری از رسیدن لیورپول 
به قهرمانی نوزدهم در لیگ بوده اســت. آنها باید فصل آینده به 
لیگ اروپا بروند و در این تورنمنت با رقبا مسابقه بدهند. به نظر 
می رسد فینال های تمام انگلیسی در اروپا، بیشتر از همه برای 
یونایتدی ها زجرآور بوده است. چراکه تیم محبوب شان، سهمی 

از این فینال ها ندارد.

مرور  رازهایی  تازه  از  زبان  علی کفاشیان

حرف گوش کن ها!

ورود غیرانگلیسی ها به فینال های این فصل اروپا ممنوع شد!

تماما انگلیسی

پپ با قهرمانی در لیگ برتر 
می تواند بیست و ششمین 

جامش را به دست بیاورد. او 
در صورت بردن جام حذفی 

پس از قهرمانی لیگ، از 
»جک استین« و »لوئیس 

فیلیپه اسکوالری«  نیز 
عبور خواهد کرد تا پنجمین 

مربی پرافتخار تاریخ 
فوتبال قرار بگیرد
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