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شکست بانوان سایپا مقابل تایلند
بیست ویکمین دوره رقابت های والیبال قهرمانی 
باشگاه های زنان آسیا از روز گذشته به میزبانی شهر 
ناخون راتچاسیما تایلند آغاز شد و به مدت هفت روز 
ادامه خواهد داشــت. رقابت های مرحله گروهی با 
حضور هفت تیم در دو گروه مقدماتی A و B پیگیری 
می شود و تیم سایپا قهرمان لیگ برتر بانوان به عنوان 
نماینده ایران در گروه B مسابقات با تیم های سوپریم 
چونبری )تایلند(، آلتای )قزاقســتان( و ریبیسکو 
فیلیپینز )فیلیپین( هم گروه است. نارنجی پوشان 
سایپا دیروز در نخستین دیدار خود در این مسابقات، 
به مصاف سوپریم چونبری تایلند رفتند و سه بر یک 
مغلوب این تیم شدند. شاگردان مریم هاشمی در 
ســت دوم ۲۵ بر ۲۲ حریف خود را شکست دادند، 
اما در ســت های اول، ســوم و چهارم به ترتیب با 
امتیازهای ۲۵ بر ۲۳، ۲۵ بر ۱۳ و ۲۵ بر ۱۳ مغلوب 
حریف قدرتمند خود شدند. تیم سوپریم چونبری 
تایلند، فینالیست ســه دوره گذشــته قهرمانی 
باشگاه های زنان آسیا بوده و با دو قهرمانی ۲۰۱۷ 
و ۲۰۱۸ و یک نایب قهرمانی پرونده درخشانی در 
این رقابت ها دارد. شبنم علیخانی، ریحانه داورپناه، 
مهدیه خواجه کالیی، مهسا صابری، مهسا کدخدا، 
فرزانه زارعی، پوران زارع، ســودابه باقرپور، هانیه 
محتشمی پور، غزاله نجاتی، مونا آشفته، نگار کیانی 
و زهرا بخشی ۱۳ بازیکن ســایپا در این رقابت ها 
هستند. سایپا در دومین دیدار خود امروز به مصاف 
آلتای قزاستان می رود و یکشنبه با ریبیسکو فیلیپینز 
فیلیپین دیدار می کند. همچنین سوت بازی دیدار 
افتتاحیه این مسابقات بین چوکوموچوی فیلیپین 
و ناخون راتچاسیمای تایلند را هدیه صابری، داور 
ایرانی اعزامی به این مســابقات زد. سارا حسابی از 
ایران نیز به عنوان مسئول رسانه ای مسابقات والیبال 
قهرمانی باشگاه های زنان آسیا در تایلند حضور دارد.

    
4 آزادکار، امروز روی تشک جهانی

رقابت های کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی جهان 
۲۰۲۱ از امروز )شنبه( به میزبانی اسلو پایتخت نروژ 
اغاز می شود. در جریان رقابت های امروز، آزادکاران 
در وزن های ۶۱، ۷۴، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم از ساعت 
۱۰:۳۰ دقیقه به وقت نروژ و ۱۲ به وقت ایران روی 
تشــک می روند و دور مقدماتی ایــن چهار وزن تا 
مرحله نیمه نهایی تا ساعت ۱۸ به وقت ایران برگزار 
می شود. ســپس مرحله نیمه نهایی این وزن ها از 
ساعت ۱۸ تا ۱9:۳۰ به وقت ایران برگزار می شود. 
نفرات راه یافته به گروه بازنده ها از ســاعت ۱۲ روز 
یکشــنبه برای رســیدن به دیدار رده بندی روی 
تشک می روند و کشتی های فینال و رده بندی این 
چهار وزن نیز از ساعت ۱9:۳۰ روز یکشنبه برگزار 
می شــود. رحمان عموزاد، یونس امامی، حســن 
یزدانی و امیرحسین زارع، چهار آزادکار ایران در روز 
نخست این رقابت ها هستند. بدون شک امروز تمام 
نگاه ها به کشتی های حسن یزدانی و تقابل احتمالی 
او با دیوید تیلور آمریکایی است. رقیبی که هنوز یک 
سد محکم برای آزادکار ایرانی به حساب می آید و 
باید دید یزدانی می تواند انتقام شکست های قبلی 
از جمله فینال المپیک توکیو را بگیرد یا نه. ناگفته 
نماند قرار است تمامی مسابقات کشتی به صورت 
زنده از شبکه ۳ سیما پخش شــود. همچنین روز 
گذشته علیرضا دبیر و حمید سوریان رییس و نایب 
رییس فدراسیون کشتی کشورمان راهی نروژ شدند. 
سفر متولیان فدراسیون کشتی کشورمان به نروژ در 
حالی صورت گرفت که دبیر و سوریان برای حضور 
کاندیدای ایرانی در نشست انتخابات اعضای هیات 
رییسه اتحادیه جهانی با متولیان کشتی کشورهای 
مختلف رایزنی کنند. سوریان چندی پیش با معرفی 
فدراسیون کشتی کشــورمان به عنوان کاندیدای 
حضور در انتخابات هیات رییســه اتحادیه جهانی 

کشتی معرفی شد.
    

اولین پنجمی پینگ پنگ در آسیا
صبح روز گذشــته ملی پوشان تنیس روی میز 
ایران برای کســب عنوان پنجمی آسیا به مصاف 
سنگاپور رفتند و توانستند با نتیجه سه بر صفر تیم 
۳۱ رنکینگ جهانــی را از پیش رو بردارند. ترکیب 
نوشاد عالمیان، نیما عالمیان و امیرحسین هدایی با 
سه برد پیاپی مقابل شائو هان، پانگ و تن لوکاس از 
کشور سنگاپور برای اولین بار ایران را به رتبه  پنجم 
آسیا رساندند. پیش از این بهترین نتیجه  ایران در 
رقابت های تیمی قهرمانی آســیا رتبه هفتم بود و 
حضور در جمع ۶ تیم برتر قاره  کهن برای اولین بار 

توسط شاگردان جمیل لطف ا...نسبی رقم خورد.

منهای فوتبال

آریا رهنورد

جلســه های تمرینی ســپاهان و 
نبردهای تدارکاتی این تیم، این روزها 
با جدیت بسیار زیادی دنبال می شوند. 
تیمی که عزمش را برای قهرمانی جزم 
کرده و می خواهد مدعی شــماره یک 
بردن جــام در این فصل لقــب بگیرد. 
فصل گذشته، همه چیز برای قهرمانی 
طالیی ها مهیا به نظر می رسید. چراکه 
آنها برخالف استقالل و پرسپولیس در 

لیگ قهرمانان آسیا نبودند و برنامه ای با 
فشردگی به مراتب کم تر نسبت به رقبای 
اصلی داشتند. این قهرمانی در نهایت 
اتفاق نیفتاد اما هیچ کــس نمی تواند 
سپاهان را برای چنین اتفاقی سرزنش 
کند. چراکه آنها همه فاکتورهای الزم 
بــرای قهرمانی را داشــتند و در عمل، 
فوق العاده نشان دادند. سپاهان نویدکیا 
اولین تیم در تمام ادوار لیگ برتر بود که با 
وجود رسیدن به میانگین دو امتیاز در هر 
مسابقه، جام قهرمانی را تصاحب نکرد. 

در حقیقت آنهــا بهترین نایب قهرمان 
تاریخ لیگ لقب گرفتند. سپاهان برای 
قهرمانی همه چیز داشت اما یک رقیب 
فوق العاده تر به اسم پرسپولیس، همه 
معادالت را به هــم زد. طالیی ها فصل 
گذشته در حد و اندازه یک تیم قهرمان 
بودند اما در نهایــت رقابت قهرمانی را 
به پرسپولیس واگذار کردند. حاال باید 
منتظر ماند و دید کــه در فصل جدید 
چه چیزی انتظار آنها را می کشد. اولین 
مســاله کلیدی در مورد سپاهان، این 

اســت که مثل همیشه شــرایط مالی 
باشگاه آرمانی به نظر می رسد. برخالف 
اســتقاللی ها و پرسپولیســی ها که با 
انبوهی از مشــکالت دست و پنجه نرم 
می کنند، تمرین های سپاهان در آرامش 
کامل دنبال می شوند و به نظر می رسد 
که همه نفرات این تیم آماده هســتند 
تا به سراغ یک موفقیت کلیدی در این 
فصل بروند. داشتن یک مربی همیشه 
آرام مثل محــرم نویدکیا به آنها کمک 
می کند که در شرایطی مطلوب خودشان 

را برای بردن جام آماده کنند. تاکتیک 
محرم برای رسیدن به موفقیت در دوران 
مربیگری، در درجه اول حفظ آرامش 
بوده است. اتفاقی که می تواند این تیم را 
در موقعیت خوبی برای تبدیل شدن به 

یک مدعی جدی قرار بدهد.
سپاهان در پنجره نقل و انتقاالت، 
مهره های مهمی را از دست داد. وجه 
اشــتراک همه این مهره هــا اما این 
بود کــه لیگ های خارجــی را برای 
ادامه فوتبال شان انتخاب کردند. در 
حقیقت تیم محرم هیچ ستاره مهمی 
را به رقبای ایرانی اش نداد. از تیم فصل 
گذشته سپاهان، پیام نیازمند راهی 
لیگ پرتغال شد تا اولین تجربه های 
اروپایی اش را به دست بیاورد، محمد 
محبی هم به سانتاکالرا رفت تا فصل 
جدیدی از دوران فوتبالش را شــروع 
کند، احســان حاج صفی جداشــده 
مهم بعدی تیم بــود که فوتبال یونان 
را برای ادامه مسیرش در نظر گرفت 
و با کریم انصاری فرد هم تیمی شــد. 
با وجود جدایی این ســه مهره ثابت 
و اثرگذار، ســپاهان فصل جدید را به 
لطف خریدهای تازه، با ترکیب بسیار 
خوبی شــروع خواهد کرد. سپاهان 
روی خط دروازه بعــد از جدایی یک 
گلر، دو گلر را به خدمت گرفته است. 
آنها بــا کریس نت قرارداد بســته اند 
و بعد از مدت ها یک مهــره خارجی 
جذب کرده اند و نیما میرزازاد را هم از 
نساجی به خدمت گرفته اند. گلری که 
محرم روی او حساب خاصی باز کرده 
اســت. این تیم در قلب دفاع، نفراتی 
مثل گولســیانی و پورقاز را در اختیار 
دارد و نژادمهدی در کنار مهدی زاده، 
دو مدافــع میانی دیگر ســپاهان به 
حساب می آیند. در کناره های دفاع، 
اسماعیلی فر و نورافکن مهره های ثابت 
تیم محرم هستند و رجبی و میرزایی 

نفرات ذخیره این پســت به شــمار 
می روند. در مرکز زمین محمد کریمی 
و مســعود ریگی، دو هافبک مطلوب 
برای ســپاهانی ها خواهند بود. این 
تیم سروش رفیعی را هم به عنوان یک 
هافبک خالق در اختیار دارد. یاسین 
سلمانی و جالل الدین علی محمدی 
هم در این فصل سهم زیادی از دقایق 
بازی سپاهان خواهند داشت. در خط 
حمله با داشتن مهره هایی مثل فرشاد 
احمدزاده، سجاد شهباززاده و شهریار 
مغانلو، ســپاهان صاحب یک ترکیب 
کهکشانی  است. تیمی که محمدرضا 
حسینی، یوســفی و خلعتبری را هم 
به عنوان جانشــین در خط حمله در 
اختیار دارد تا جنسش برای موفقیت، 

کامال جور باشد.
ســپاهان برای فصل جدید در هر 
دو پســت حداقل دو بازیکن در اختیار 
دارد. این اتفاق به محرم امکان می دهد 
تا تیمش را برای رقابــت در جام های 
مختلف آماده نگه دارد. به نظر می رسد 
ســپاهانی ها دیگر قصد ندارند به صبر 
کردن ادامه بدهند و جام گرفتن تیم های 
دیگر را تماشا کنند. آنها با همه توان برای 
قهرمانی در این فصــل رقابت خواهند 
کرد. فصلی که شاید در نهایت، متعلق 

به آنها شود.

سپاهان؛ تیمی که برای بردن جام بسته شده است

حاال یا هیچ وقت  

اتفاق روز

چهره به چهره

از زمانی که امیر قلعه نویی هدایت باشگاه سپاهان را بر عهده گرفت، آنها با هدف قهرمانی در لیگ برتر بسته شدند. 
سپاهان در سه فصل گذشته، »دو بار« نایب قهرمان لیگ برتر شده و یک بار تا نیمه نهایی جام حذفی پیش رفته اما 

نتوانسته هیچ جامی به دست بیاورد. شاید باورنکردنی به نظر برسد اما بعد از آن قهرمانی دراماتیک لیگ چهاردهم، 
سپاهان نتوانسته هیچ جامی در فوتبال ایران به دست بیاورد. سپری کردن 6 سال بدون جام، این باشگاه را در حریص ترین 

حالت ممکن برای رسیدن به یک موفقیت بزرگ در این فصل قرار داده است.

برخالف چند وزیر قبلی ورزش که رابطه چندان مستقیمی 
با این پدیده نداشتند، سجادی در قامت وزیر جدید حداقل از 
جنس ورزش است و شناخت دقیقی از دغدغه های چهره های 
ورزشــی در ایران دارد. او حداقل در شروع کار برخالف وزرای 
پیشین، فعال نشان داده و با سفر به استان های مختلف، تالش 
کرده تا از نزدیک با مســائل بنیــادی ورزش در ایران روبه رو 
شود. با این وجود اصرار او به پدیده هایی مثل ورزش همگانی، 
ادامه دادن همان مسیرهای قبلی در وزارت خواهد بود. البته 
که ورزش همگانی بســیار مهم و کلیدی به نظر می رسد و هر 

جامعه ای به این اتفاق نیاز دارد اما سال های سال است که در 
این زمینه شعارهای زیادی داده شده و این شعارها هرگز رنگ 
حقیقت نگرفته اند. در مهم بودن ورزش همگانی شکی نیست 
اما وزارت جدیــد باید به ورزش های قهرمانــی هم بها بدهد. 
اولین چالش بسیار بزرگ سجادی در ورزش، ماجرای بودجه 
خواهد بود. مســاله ای که در چند سال گذشته همواره به یک 
بحران جدی برای فدراسیون ها تبدیل شده است. طرح های 
افزایش بودجه ورزش ایران تا امروز نتیجه نداده اند و مجلس 
هم همواره با اختصاص دادن بودجه بیشتر به ورزش مخالفت 
کرده است. در چنین شرایطی انتظار می رود سجادی بتواند به 
عنوان وزیر جدید، شرایط را برای افزایش بودجه فراهم کند. 
عالوه بر این، وزارت باید در دوران تازه حتما برنامه هایی برای 
درآمدزایی و استفاده از حامیان مالی مختلف نیز داشته باشد. 

»پول« اما تنها مساله کلیدی ورزش ایران در شرایط فعلی به 
شمار نمی رود. ورزش ایران در چند سال گذشته، ستاره های 
بسیار زیادی را از دست داده است. ستاره هایی که هر کدام در 
رشته خودشان، شاخص و شــانس مدال بودند اما در نهایت 
تصمیم گرفتند برای کشــور دیگری به میدان بروند. چراکه 
در ایران، از هیچ نوع حمایتی برخوردار نبودند. کار مهمی که 
سجادی باید در سمت تازه اش انجام بدهد، جلوگیری از تکرار 
این روند است. این جلوگیری هرگز با توسل به »زور« و اجبار 
ممکن نمی شود. روند کوچ ستاره ها وقتی از بین می رود که آنها 
احساس کنند در کشور خودشان مورد احترام هستند. وزیر 
سابق ورزش، اصال رابطه نزدیکی با ورزشکارها نداشت. او اصال 
در اردوهای تیم های مختلف آفتابی نمی شد و رابطه نزدیکی 
با ســتاره ها برقرار نمی کرد. این درست همان کاری است که 

سجادی باید انجام بدهد. او به راحتی می تواند به ورزشکاران 
ایرانی احساس »اهمیت« بدهد و آنها را در کشور حفظ کند. 
سجادی تا امروز بیان خوبی داشته و به شدت هم فعال بوده اما 
انتظارها از این دونده ســابق و وزارتش بسیار باال خواهد بود. 
در این دوران، ورزشکارها توقع دارند که با برخوردهای کامال 
متفاوتی روبه رو شوند و احساس کنند که چقدر برای این کشور 
مهم هستند. اینکه شــرایط را برای کوچ ابدی یک ورزشکار 
مهیا کنیم و بعــد او را »وطن فــروش« بخوانیم، یک تصمیم 
نابخشودنی به نظر می رســد. اتفاقی که دیگر نباید در ورزش 
ایران به هیچ قیمتی تکرار شود. این خواسته همه ورزشی ها 
از شخص وزیر است که کاری کند تا همه ستاره ها زیر همین 
 پرچم به میدان برونــد و با نام ایران، خودشــان را به میادین 

مهم جهانی برسانند.

آریا طاری

مساله جدایی رونالد کومان از بارسا، حاال دیگر 
تنها به »زمان« بســتگی دارد. کار این مربی در 
بارسا عمال تمام شده و دیگر بعید است که مدیران 
تیم به ســاختن آینده ای با مرد هلندی اعتماد 
داشته باشند. کومان در تاریخ بارسا، همیشه به 
عنوان مردی به یاد آورده می شود که گل اولین 
قهرمانی این تیم در اروپا را به ثمر رسانده است 
اما در قامت یک مربــی، دوران کاری او در این 
باشگاه فراتر از یک ناامیدی بزرگ بوده است. او 
بارها ثابت کرده که آمادگی قرار گرفتن در چنین 
موقعیتی را ندارد. موقعیتی که فرصت کار کردن 

با تیم ملی هلند را هم از این مربی گرفت.
مطبوعات اسپانیایی به شکل کامال متحدی، 
از »پایان« دوران کاری کومان در این باشــگاه 
صحبت می کنند. شکست وحشتناک خارج از 
خانه روبه روی بنفیکا، بارسا را برای »اولین بار« 
در تمام تاریخش در دو مســابقه ابتدایی لیگ 
قهرمانان بدون امتیاز گذاشــته است. این تیم 
در جدول گروه حتی از دیناموکیف هم پایین تر 
دیده می شود و با این روند، حتی بعید است بتواند 

از گروهش صعود کند. حذف در مرحله گروهی 
لیگ قهرمانان برای تیمی مثل بارسا، فراتر از یک 
فاجعه به نظر می رسد. باشگاهی که تا همین چند 
سال قبل، همواره یکی از مدعیان اصلی بردن جام 
بود، حاال به این حال و روز افتاده است. نکته جالب 
اینجاســت که همین تیم افتضاح حتی بدون 
مهره ای مثل ممفیس دیپای، تنها با لئو مســی 
در فصل گذشــته فاتح رقابت های کوپا دل ری 
شد، در لیگ قهرمانان بدون دردسر از گروهش 
صعود کرد و تا آخرین روزهــای اللیگا، مدعی 
قهرمانی این لیگ به شمار می رفت. مسی همه 
مشکالت بزرگ باشگاه را پوشانده بود و جدایی 
او، تیر خالص را به آبــی و اناری ها زد. برخالف 
آن چه الپورتا تصور می کرد، جدایی مسی اصال 
به شکوفایی ستاره های جوان باشگاه بارسا منجر 
نشد. با این جدال، تیم کومان کامال در قامت یک 
تیم معمولی قرار گرفــت. تیمی که دیگر حتی 
قدرت الزم برای شکست دادن رقیبی مثل بنفیکا 
را هم ندارد. دوران کاری کومان در بارسا را دیگر 
باید تمام شده بدانیم. مردی که هرچه تالش کرد 
نتوانست تیمش را از باتالق بیرون بکشد. حاال در 
نیوکمپ، دیگر هیچ کس بــه این مربی هلندی 

اعتماد ندارد و هیچ کس نمی تواند آینده تیم را 
همچنان با این مربی تصور کند. او به پایان راهش 

با کاتاالن ها رسیده است.
در  مورد نفرات جانشین کومان، حدس های 
زیادی زده می شــود. نام ژاوی هرناندز بارها در 
اطراف بارسا به گوش رسیده اما به نظر می رسد 
سرمربی الســد حداقل در این مقطع، به بارسا 
ملحق نمی شود. در روزهای گذشته نام گایاردو 
و حتی اسکالونی هم در بارســا شنیده شده اما 
ظاهرا پروسه انتخاب این دو نفر هم چندان جدی 
نیست. از روبرتو مارتینز و آندره آ پیرلو به عنوان 
دو گزینه کامال جدی جانشینی مرد هلندی نام 
برده می شــود. گزینه هایی که البته اصال برای 
هواداران باشگاه جذاب به نظر نمی رسند. پیرلو 
فصل گذشته ناگهان ســرمربی یوونتوس شد و 
اصال نتوانست روزهای درخشانی را در این تیم 
سپری کند. او درنهایت بعد از یک فصل، برکنار 
شد و نیمکت تیم را به آلگری سپرد. ظاهرا الپورتا 
اعتقاد دارد که پیرلــو، می تواند فوتبال جذاب و 
هجومی را به بارسا برگرداند. عالوه بر این، او برای 
کار کردن با هافبک های بسیار جوان بارسا هم 
مربی خوبی محسوب می شود. گزینه دیگر تیم 
هم روبرتو مارتینز است که نتوانسته با انبوهی از 
ستاره های بزرگ، موفقیت چندانی در تیم ملی 
بلژیک به دســت بیاورد. مارتینز در کنار تیری 
آنری، ممکن است روی نیمکت بارسا دیده شوند 
اما اساسا چنین انتخاب هایی، هواداران بارسا را به 

وجد نمی آورد. تنها وجه جذاب این ماجرا برای 
آنها، پایان دوران نه چندان امیدوارکننده رونالد 

کومان روی نیمکت این باشگاه است.
آن چه در بارسا برای رونالد کومان اتفاق افتاد، 
بی شباهت با ماجرای کلیدی دوران مربیگری 
لوپتگی نیست. مردی که برای پیوستن به رئال 
مادرید، نیمکت تیم ملی را رها کرد اما در رئال، 
چیزی به جز شکســت و ناکامی نصیبش نشد. 
درست مثل کومان که برای رسیدن به نیمکت 
بارسا، قید تیم ملی هلند را در بهترین موقعیت 
ممکن زد و حاال در آســتانه تبدیل شدن به یک 
مربی اخراجی قرار دارد. در مورد داســتان این 
دو مربی، تنها یک تفاوت بزرگ مطرح اســت. 
لوپتگی یک چهره اسطوره ای در تاریخ رئال نبود 

و به همین خاطر باشگاه اصال برای او صبر نکرد 
و خیلی زود فلورنتینــو تصمیم به برکناری این 
مربی گرفت. کومان اما به خاطر سال های بازی در 
بارسا، گل هایی که برای این باشگاه به ثمر رسانده 
و تبدیل شــدن به یکی از چهره های مهم تاریخ 
باشگاه، با صبر بیشتری از سوی بارسا روبه رو شد. 
حاال یک ســال و نیم از اولین روزهای پیوستن 
مربی هلند به جمع کاتاالن ها گذشته و کاسه صبر 
باشگاه دیگر لبریز شده است. لوپتگی بعد از آن 
تصمیم تلخ و در نهایت برکناری از رئال، به سویا 
رفت و با بردن لیگ اروپا، دوباره اعتبارش را احیا 
کرد. حاال باید منتظر قــدم بعدی رونالد کومان 
باشیم. مردی که بعد از این دوران بسیار سخت، 
قبل از هر چیز به یک استراحت جدی نیاز دارد. 

درباره ماموریت مهم آقای وزیر

نگذارید بروند

روزهای آخر کومان روی نیمکت آبی و اناری ها

ناک اوت

جلسه های تمرینی سپاهان 
و نبردهای تدارکاتی این 
تیم، این روزها با جدیت 

بسیار زیادی دنبال 
می شوند. تیمی که عزمش 
را برای قهرمانی جزم کرده 
و می خواهد مدعی شماره 
یک بردن جام در این فصل 

لقب بگیرد
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