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مسافران فرنگی هند

اعضای تیم ملی کشــتی فرنگــی عصر امروز 
)شنبه 26 بهمن( راهی هندوستان می شوند تا در 
رقابت های قهرمانی آسیا شرکت کنند. محمد بنا 
سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی برای این رقابت ها 
پویا ناصرپور در 55 کیلوگرم، مهدی محسن نژاد 
در 60 کیلوگرم، میثم دلخانــی در 63 کیلوگرم، 
حسین اسدی در 67 کیلوگرم، امین کاویانی نژاد 
در 72 کیلوگرم، پژمان پشــتام در 77 کیلوگرم، 
مهدی ابراهیمی در 82 کیلوگرم،  بهروز هدایت در 
87 کیلوگرم، محمدهادی ساروی در 97 کیلوگرم 
و امین میرزازاده در 130 کیلوگرم را در ترکیب قرار 
داده است. این رقابت ها روزهای 29 و 30 بهمن در 
شهر دهلی نو کشور هند برگزار می شود. با پایان 
مســابقات قهرمانی آســیا، دور جدید تمرینات 
تیم ملی کشتی فرنگی برای حضور در مسابقات 

گزینشی المپیک از 10 اسفند آغاز خواهد شد.
     

پیروزی سخت ورامینی ها
دیدارهای هفته شــانزدهم رقابت های لیگ 
برتر والیبال با برگزاری پنج دیدار پیگیری شد. در 
حســاس ترین بازی هفته تیم شهرداری ورامین 
در سیرجان مقابل تیم فوالد سیرجان قرار گرفت 
و در نهایت این بازی با نتیجه ســه بر دو به ســود 
شــهرداری ورامین به پایان رسید تا صدرنشین 
لیگ پیروزی سختی را به نام خود بزند. همچنین 
در دیگر دیدارهای این هفته پیام مشهد سه بر صفر 
مغلوب پیکان تهران شد و سپاهان اصفهان موفق 
شد شهرداری گنبد را با نتیجه سه بر صفر از پیش رو 
بردارد. همچنین سایپای تهران به سختی و با نتیجه 
سه بر دو تیم شهداب یزد را شکست داد. شهرداری 
ارومیه نیز سه بر صفر بر خاتم اردکان غلبه کرد. کاله 
مازندران هم به پیروزی ســه بر یک برابر شهروند 

اراک دست یافت.
     

برد اکسون در دیدار معوقه
بازی معوقه تیم های مس کرمان و اکسون تهران 
از هفته هفدهم لیگ برتر بسکتبال مردان ایران در 
حالی برگزار شــد که در پایان این دیدار، شاگردان 
البرز آبکناری در تیم اکسون با نتیجه 95 - 91 میزبان 
کرمانی خود را شکست دادند. چهار بازی معوقه دیگر 
لیگ نیز طی روزهای آینده برگزار می شود که با به 
پایان رسیدن آنها، تکلیف هشت تیم صعود کننده 
به مرحله پلی آف لیگ مشــخص می شود. به این 
ترتیب پنجشنبه 8 اسفند دیدار تیم های شهرداری 
بندرعباس و شــیمیدر قم، پتروشیمی بندر امام و 
شورا و شهرداری قزوین و شهرداری گرگان و اکسون 
تهران برگزار می شود و یکشنبه 11 اسفند نیز صنعت 

مس کرمان با شیمیدر قم دیدار می کند.
     

 4 مرداد، آغاز المپیک 
برای والیبال

فدراســیون جهانی والیبال )FIVB( برنامه 
مســابقات والیبال در بازی های المپیک 2020 
توکیو را منتشر کرد. این رقابت ها از چهارم مرداد 
آغاز شده و تا 12 مرداد ادامه خواهد داشت. هر تیم 
دو روز یک بار بازی دارد و تیم ملی ایران نیز در گروه 
A این رقابت ها، با تیم های لهستان، ونزوئال، کانادا، 
ایتالیا و ژاپن همگروه است. به این ترتیب تیم ملی 
والیبال کشورمان در نخستین دیدار خود چهارم 
مرداد از ساعت 15:10 به مصاف لهستان می رود، 
در دومین دیدار 6 مرداد از ساعت ۴:30 برابر ونزوئال 
قرار می گیرد، در گام ســوم 8 مرداد ساعت ۴:30 
کانادا را پیش روی خود دارد، در چهارمین مسابقه  
10 مرداد ساعت 15:10 با ایتالیا دیدار می کند و 
درنهایت 12 مرداد ساعت 15:10 ژاپن میزبان را 

مقابل خود می بیند.
     

عالمیان ها در انتخابی المپیک
تیم ملی تنیس روی میز در مسابقات انتخابی 
المپیک با ترکیب نیمــا و نوشــاد عالمیان، ندا 
شهسواری و شیما صفایی به میدان می رود. پیمان 
حسنی دبیر فدراسیون در مورد نحوه انتخاب نفرات 
گفت:»کادر فنی پیشنهاد کرد نوشاد و نیما عالمیان 
نفرات اول و دوم ایران در رنکینگ جهانی و همچنین 
ندا شهسواری نفر اول ایران در رنکینگ زنان جهان 
به تایلند اعزام شوند و برای نفر دوم بانوان قرار شد 
بین مهشید اشتری، شیما صفایی و پریناز حاجیلو 
یک مسابقه دوره ای چهار گیم از هفت گیم برگزار 

شود و فرد پیروز به انتخابی المپیک اعزام شود.«

منهای فوتبال

آریا رهنورد

پروسه انتخاب اسکوچیچ به عنوان 
مرد اول نیمکت تیم ملی، پروسه کامال 
عجیبی به نظــر می رســید. از مدتی 
قبل، صحبت از جــذب »قطعی« یک 
مربی ایرانی برای تیم ملی بود و دایی و 
قلعه نویی، در نهایت به عنوان گزینه های 
پایانی انتخاب شــدند. همه در انتظار 
انتخاب یکی از دو نفر بودند که ناگهان 
نام یک گزینه خارجی بــه میان آمد. 

آن هم در شــرایطی که تصور می شد 
بر اســاس یک قانون نانوشته، جذب 
مربی خارجی برای تیــم ملی ممنوع 
شده است. سکوت این روزهای دراگان 
اسکوچیچ، حتی از روند انتخاب او نیز 
عجیب تر است. طبیعتا انتظار می رود 
که او در این جایــگاه جدید، خیلی زود 
اظهارنظر کند و برنامه هایی که برای این 
تیم در ذهن دارد را با هواداران تیم ملی 
در میان بگذارد. چند برنامه ورزشی در 
تلویزیون به دنبال مصاحبه با این مربی 

بوده اند و چند رسانه که رابطه خوبی با 
این مربی کروات دارند نیز برای گفت وگو 
با او اقدام کرده اند اما ظاهرا حیدر بهاروند 
و رفقا، فعال اجازه چنین مســاله ای را 
نمی دهنــد تا حرف هــای احتمالی را 
با این ســرمربی هماهنگ کنند. اصال 
مگر اســکوچیچ در اولین مصاحبه ها، 
ممکن اســت چه نکتــه ای را بر زبان 
بیاورد که فدراسیون فعال مانع این اتفاق 
شده اســت؟ چه حرفی ممکن است 
در مصاحبه این مربی مطرح شــود که 

فدراسیون نشین ها، فعال هیچ عالقه ای 
به مطرح شدن آن نشان نمی دهند؟

بایــد بپذیریم که جو ایجاد شــده 
در اطراف ســرمربی تیم ملی، چندان 
»مثبت« نیست و این موضوع، ارتباطی 
به کانون مربیان نــدارد. این جماعت 
بیانیه نوشتن را بهتر از مربیگری بلدند 
و دیگر در فوتبال ایــران، هیچ کس به 
آنها اعتماد نمی کند. چرا که این کانون 
حتی در روزهای اوج تیم ملی با کی روش 
نیز، دست از بیانیه نوشــتن علیه این 

ســرمربی و مرزبندی بین مربی ایرانی 
و خارجی برنمی داشــت. موضوع این 
کانون و آدم هایش نیســتند. موضوع 
خود هــواداران تیم ملی هســتند که 
هنوز نمی توانند به اسکوچیچ اعتماد 
کنند. وقتی کــی روش به فوتبال ایران 
آمد، سابقه چندین سال دستیاری سر 
الکس فرگوســن را در کارنامه داشت. 
او در تیم بزرگی مثــل رئال مادرید کار 
کرده بود و در تیم ملی پرتغال، وظیفه 
هدایت رونالدو و هم تیمی ها را بر عهده 
داشــت. همین رزومه موجب شد او در 
ایران، با موجی از اعتماد روبه رو شــود. 
این موضوع تا حدودی برای ویلموتس 
نیز صادق بود. چراکه او زمانی هدایت 
یکــی از پرســتاره ترین تیم های ملی 
فوتبال جهان را بر عهده داشــت و در 
بلژیک، مربی قابل احترامی به شــمار 
می رود. اسکوچیچ اما هیچ نامی بزرگ تر 
از ایران در کارنامه مربیگری اش ندارد 
و تیم ملی، بزرگ ترین چالش حرفه ای 
او را رقم خواهد زد. در شرایطی که رزومه 
این مربی تردیدها را دربــاره او به اوج 
رسانده، همچنان خبری از صحبت او با 
هواداران تیم ملی نیست. هوادارانی که 
نگران سرنوشت تیم در ماه های حساس 
و تعیین کننده پیش رو هســتند. حق 
دارند بدانند که اسکو در بدو ورود به تیم 
ملی، چه نقشه هایی در ذهن دارد. ظاهرا 
مرد کروات دو دســتیار خارجی را به 
فدراسیون فوتبال معرفی کرده اما حتی 
در این باره نیز توضیج شفافی ارائه نشده 
و هوادارها از روی صفحات اینستاگرام 
متوجه شده اند که چنین اتفاقی رخ داده 
است. او طوری در قرنطینه به سر می برد 
که انگار دچار یک بیماری ویروســی 
شده است. قرنطینه اسکوچیچ توسط 
فدراســیون فوتبال، این روزها حتی از 
قرنطینه بیماران مبتال به کرونا در چین، 

قدرتمندتر شده است!

فدراسیون فوتبال در هیچ مقطعی، 
هوادار »شفاف سازی« نبوده و این روند، 
همین حاال نیز ادامه دارد. اسکوچیچ اما 
برای روزهای دشــوار پیش رو، بیشتر 
از هر چیزی باید اعتماد هواداران تیم 
ملی را جلب کند. او باید مســتقیما با 
رسانه ها و طرفداران تیم ملی صحبت 
کند و به آنهــا توضیح بدهد که چطور 
می خواهد صعود به سومین جام جهانی 
متوالی را برای فوتبــال ایران ممکن 
کند. فعال همه چیز برای اســکوچیچ، 
کامال چراغ خاموش سپری می شود. 
او از دسترس رسانه ها دور است و هنوز 
هیچ کس نمی داند کــه چه برنامه  ای 
برای دیدارهای آینــده تیم ملی دارد. 
سکوت این مربی هم، درست به اندازه 

انتخاب او مرموز به نظر می رسد. 
او برخــالف کارلــوس کی روش، 
اهل جنگیدن با فدراســیون فوتبال 
نیست و به نظر می رسد که به تعامل با 
فدراسیون نشین ها خواهد پرداخت. 
این موضوع شــاید از بــروز برخی از 
تنش ها جلوگیری کنــد اما در عمل، 
موجب می شود که تیم ملی در مسیر 
چندان خوشایندی قرار نگیرد. چراکه 
راه فدراسیون، هیچ وقت فوتبال ایران 

را به خوشبختی نزدیک نکرده است.

چرا فدراسیون، سرمربی اش را پنهان کرده است

قرنطینه آقای مربی!

اتفاق روز

سوژه روز

چراغ خاموش ترین شروع یک مربی در فوتبال ایران، حاال دیگر به دراگان اسکوچیچ تعلق دارد. مردی که این روزها 
هیچ مصاحبه ای انجام نمی دهد و هواداران تیم ملی، هنوز نمی دانند که او برای این تیم چه اهدافی در سر دارد. به نظر 

می رسد فدراسیون، پشت پرده این سکوت مرموز باشد. ظاهرا آنها از اسکو خواسته اند که فعال از اظهارنظرهای عمومی 
پرهیز کند. این موضوع در نوع خودش، بسیار عجیب به نظر می رسد. اگر فدراسیون به اندازه کافی به انتخابش اعتماد 

دارد، چرا اجازه نمی دهد او در محافل عمومی ظاهر شود و به اظهار نظر در مورد تیم ملی بپردازد؟

اســتعداد ناب، آرامش همیشــگی و صبر 
مثال زدنی. این ها تنها بخشــی از ویژگی های 
خرید جدید و هیجان انگیز باشــگاه چلســی 
هستند. بازیکنی که پس از چند فصل درخشش 
در آژاکس، تابستان سال آینده به استمفوردبریج 
منتقل خواهد شــد. حکیم زیاش، سال 2016 
در ترکیــب توئنته، نامی برای خودش دســت 
و پا کرد. او همان ســال از چند باشگاه متوسط 
آلمانی و انگلیسی پیشــنهاد داشت اما به جای 
انتقال به این تیم ها، تصمیم گرفت به بزرگ ترین 
قدرت فوتبال هلند ملحق شــود و برای آژاکس 

به میدان برود. خرید ارزان قیمــت آژاکس، به 
یک بازیکــن فوق العاده  برای ایــن تیم تبدیل 
شــد. تاثیر او در موفقیت های فصــل قبل تیم 
هلندی، اصال کم تر از ده لیخت و دی یونگ نبود 
اما برخالف این دو ستاره، حکیم عجله ای برای 
رســیدن به مرحله بعدی زندگی اش نداشت. او 
که حاال چهارمین فصل در ترکیب تیم آژاکس را 
پشت سر می گذارد، فصل گذشته با این تیم به 
قهرمانی در لیگ و جام حذفی دست پیدا کرد. او 
در اولین فصل بازی برای این تیم، به فینال لیگ 
اروپا رسید و در ســومین فصل، به نیمه نهایی 

لیگ قهرمانان صعود کرد. نــام حکیم حتی در 
بین نامزدهای جایزه مرد ســال آفریقا در سال 
2019 قرار گرفت اما خود این بازیکن، اعالم کرد 
که شانســی برای بردن این جایزه ندارد. چراکه 
بازیکنان به مراتب بهتری از او در این فهرســت 
هستند. زیاش، نســبتی با جار و جنجال ندارد. 
او تالش می کند که در هر شــرایطی آرام بماند 

و با صبر و حوصله، به مســیرش ادامه بدهد. 
احتماال فکر خرید او زمانی به ذهن مالکان 

باشــگاه چلسی رســید که نمایش 
درخشــان این بازیکن را در مرحله 
گروهی این فصل از لیگ قهرمانان 
در اســتمفوردبریج تماشا کردند. 
زیاش در آن نبرد یــک پاس گل 
فوق العاده به پرومس داد و با یک 
ضربه ایستگاهی دیدنی، دروازه 

کپا را باز کرد. لمپارد در 
پروژه جدید تیمش، 
روی زیاش حســاب 
ویژه ای باز می کند. او 
همان وینگری است 
که می تواند باالخره 
جای خالی هــازارد را 
از بین ببــرد. او همان 
وینگری است که سکوهای 

استمفورد را به وجد می آورد.
زیاش بدون شــک، یکی از 
آماده ترین آفریقایی های حال 
حاضــر دنیای فوتبال اســت. 
ظاهــر این بازیکن و ســبک 
بــازی اش البته بیشــتر به 
هلندی ها شــباهت دارد. 

چراکه او در کشــور هلند متولد شده است. این 
بازیکن در همه رده های سنی پایه برای هلند به 
میدان رفته اما در رده بزرگساالن، برای سرزمین 
پدری اش مراکش توپ می زند. شاید هلندی ها 
حاال حسرت این را بخورند که این ستاره بزرگ 
را به سادگی به مراکش تحویل داده اند. چراکه 
حضور زیاش، شانس این تیم را برای یورو 2020 
به مراتب بیشتر می کرد. در فصلی که برگزیت و 
خروج انگلیس از اتحادیه فوتبال اروپا قرار است 
تاثیرش را روی لیگ برتر نشــان بدهد و خرید 
خارجی ها را در این لیــگ کمرنگ کند، حکیم 
بدون تردید ارزش امضای یــک قرارداد خوب 
را خواهد داشت. او در 26 ســالگی، یک گزینه 
بی نهایت جذاب برای چلســی به شمار می رود. 
این اولین خرید آبی های لندن برای تبدیل شدن 

به یک تیم مدعی در فصل آینده است.

آریا طاری

شــروع شــاگردان امیرقلعه نویی در لیگ قهرمانان 
آسیا، فوق العاده درخشان به نظر می رسید. آنها تنها تیم 
ایرانی »برنده« در اولین هفته از مرحله گروهی محسوب 
می شدند و توانســتند یک پیروزی بزرگ را در هزاع بن 
زاید، روبه روی العین جشــن بگیرند. ســپاهان چهار بار 
دروازه العیــن را باز کــرد تا بدترین شکســت تاریخ این 
باشگاه اماراتی روبه روی تیم های ایرانی را رقم بزند. البته 
که العین، کم ستاره تر و کم فروغ تر از گذشته است اما در 
عملکرد درخشان سپاهان در آغاز لیگ قهرمانان، تردیدی 
وجود ندارد. چند روز پس از برگزاری این بازی، العینی ها 
ادعاهایی درباره »محرومیت« سعید آقایی و »سه بر صفر« 
شــدن نتیجه بازی مطرح کردند اما به نظر می رسد این 

اتفاق به هیچ وجه رخ نخواهد داد.
کابوس از دســت دادن پیروزی چهار بر صفر در زمین 
العین و تبدیل  شــدن این نتیجه به برتری سه بر صفر به 
ســود حریف، برای ساعاتی هواداران ســپاهان را نگران 
کرد. درست مثل همیشه رسانه های سعودی، در انتظار 

بهانه ای بودند که شــرایط را برای محرومیت باشگاه های 
ایرانــی فراهم کنند. یکــی از خبرنگارهای عربســتانی 
چند روز پس از نبرد العین و ســپاهان، اعالم کرد که تیم 
ایرانی در این جدال از یک بازیکن »غیرقانونی« استفاده 
کرده است. ســعید آقایی که اتفاقا با دو پاس گل، بهترین 
بازیکن این جدال و آماده ترین مهــره ایرانی هفته اول از 
دور گروهی لیــگ قهرمانان به شــمار می رفت، در زمان 
حضور با تراکتورسازی در لیگ قهرمانان آسیا، دو اخطار 
متوالی دریافت کرده بود. گفته می شــد سعید به همین 
دلیل، اجازه همراهی با سپاهان در این نبرد را نداشته اما 
واقعیت، چیز دیگری را نشــان می دهد. ماجرا از این قرار 
است که در لیگ قهرمانان ســال 2017، سعید آقایی به 
عنوان عضوی از ترکیب تراکتورســازی تبریز، در مرحله 
گروهی یک کارت زرد روبه روی پاختاکور دریافت کرد و 
سپس در مرحله بعدی روبه روی النصر امارات نیز اخطار 
گرفت. از آن جایی که در آسیا دو اخطار برای محرومیت 
بازیکنان کافی به نظر می رسد اما بر اساس آئین نامه ای.اف.
سی، محرومیتی برای آقایی در کار نخواهد بود. آن طور که 
در این آئین نامه نوشته شده، در پایان مرحله گروهی لیگ 

قهرمانان، کارت های زرد بازیکنان بخشیده می شود و این 
کارت ها، به مراحل بعدی تورنمنت انتقال پیدا نمی کنند. 
در واقع اولین کارت زرد سعید آقایی بخشیده شده و او در 
آخرین تجربه آســیایی با تراکتورسازی، »یک اخطاره« 
بوده اســت. حتی اگر تیم تبریــزی در همان فصل راهی 
مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا می شد، باز هم 
مشکلی برای بازی کردن سعید آقایی وجود نداشت. پس 
قرار نیست محرومیتی برای او و محکومیتی برای سپاهان 

اتفاق بیفتد و نتیجه دیدار با العین نیز تغییر نخواهد کرد.
فوتبال ایران در چند مقطع حســاس و بسیار مهم، از 
بازی دادن به مهره های محروم متضرر شده است. جالب 
اینجاست که حتی خود باشگاه سپاهان نیز، چنین تجربه 
تلخی را پشت سر گذاشته است. طالیی ها درسال 2011، 
یکی از امیدهای قهرمانی آسیا به شــمار می رفتند اما با 
اســتفاده از بازیکن محروم، همه امیدها برای رسیدن به 
مراحل نهایی جام را تباه کردند. ســپاهان از گروه سخت 
الهالل عربســتان، الغرافه قطر و الجزیره امارات به عنوان 
صدرنشین عبور کرد و در اولین مســابقه حذفی نیز، سه 
بار توپ را از خط دروازه بنیادکار ازبکســتان عبور داد تا 
به جمع هشت تیم برتر لیگ قهرمانان آسیا راه پیدا کند. 
این تیم دست به یک کار بزرگ زد و در دیدار رفت مرحله 
یک چهارم نهایی، الســد را در قطر با یــک گل از پیش رو 
برداشت. همه چیز برای صعود سپاهان به نیمه نهایی مهیا 
به نظر می رسید اما این تیم حتی با پیروزی دو بر یک دیدار 

برگشت و برتری سه بر یک در مجموع، نتوانست به مرحله 
بعد راه پیدا کند! ماجرا از این قرار بود که آنها در جدال رفت، 
بدون اطالع از محرومیت رحمان احمدی این بازیکن را به 
زمین فرستادند و نتیجه آن مسابقه سه بر صفر به سود السد 
اعالم شد. شاید باورنکردنی باشــد اما همان تیم السد که 
هر دو بازی رفت و برگشت به سپاهان باخته بود، در نهایت 
قهرمانی آن فصل از لیگ قهرمانان را تصاحب کرد. کاری 

که شاید سپاهان می توانست انجام بدهد.
تیم ملی امیــد ایران نیز در جریــان مرحله مقدماتی 
المپیک 2012 لندن، این فاجعه بزرگ را تجربه کرد. ایران 
در دیدار رفت پلی آف، عراق را با تک گل محسن مسلمان 
در زمین حریف شکست داده بود اما چند روز بعد، بازیکنان 
تیم ناگهان متوجه شدند که به دلیل استفاده غیرقانونی 
از کمال کامیابی نیا در آن مسابقه، بازی سه بر صفر به سود 
تیم میزبان شده است. نسلی که ستاره هایی مثل مسلمان 
و کریم انصاری فرد داشت، به همین سادگی شانس رسیدن 
به رقابت های المپیک را از دســت داد. این هراس بزرگ، 
حاال دیگر بــرای فوتبال ایران تکرار نخواهد شــد. با این 
وجود سپاهانی ها و سایر باشگاه های ایرانی حاضر در لیگ 
قهرمانان، باید مراقبت باشند تا بهانه ای به دست تیم های 
رقیب ندهند. حریفان ایرانی ها در آســیا، منتظر بهانه ای 
هستند تا به کمک یک تصمیم اشتباه، تیم های ایرانی را 
به دردسر بیندازند. اشــتباهی که قبال در تیم ملی امید و 

سپاهان اتفاق افتاده، دیگر هرگز نباید تکرار شود.

درباره خرید جدید و هیجان انگیز باشگاه چلسی

حکیم در لندن

امید واهی العینی ها برای بازگرداندن نتیجه بازی با سپاهان

رسوایی تکرار نمی شود!

اسکوچیچ اما هیچ نامی 
بزرگ تر از ایران در کارنامه 

مربیگری اش ندارد و تیم 
ملی، بزرگ ترین چالش 

حرفه ای او را رقم خواهد زد. 
در شرایطی که رزومه این 
مربی تردیدها را درباره او 
به اوج رسانده، همچنان 

خبری از صحبت او با 
هواداران تیم ملی نیست
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