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قهرمانان جام تختی

چهلمین دوره رقابت های کشتی آزاد جام تختی 
در حالی به میزبانی کرمانشاه به پایان رسید که نفرات 
برتر این رقابت ها مشخص شــدند. پس از قهرمانی 
علیرضا سرلک در وزن ۵۷ کیلوگرم، میثم نصیری 
در ۶۵ کیلوگرم، علی سوادکوهی در ۷۹ کیلوگرم، 
مجتبی گلیج در ۹۷ کیلوگرم و پرویز هادی در وزن 
۱۲۵ کیلوگرم، نفرات برتر اوزان دیگر هم مشخص 
شدند. به این ترتیب که در در فینال وزن ۶۱ کیلوگرم، 
میرعلی باوفــا با نتیجه ۱۱ بر یــک مغلوب نورگان 
الکســاندروف از روسیه شــد، در وزن ۷۰ کیلوگرم 
امیرحسین حسینی به قهرمانی رسید، در وزن ۷۴ 
کیلوگرم مصطفی حسین خانی روی سکوی نخست 
ایستاد، در وزن ۸۶ کیلوگرم احمد بذری قهرمان شد 
و در وزن ۹۲ کیلوگرم محمدجواد ابراهیمی باالتر از 
رقبایش ایستاد. البته رضا اطری، بهنام احسان پور، 
یونس امامی، حسن یزدانی، کامران قاسم پور، علیرضا 
کریمی، محمدحسین محمدیان و امیرحسین زارع از 
سوی کادر فنی از شرکت در این رقابت ها معاف شده 
بودند. نکته مهم این رقابت ها غیبت رضا یزدانی بود تا 
به این شکل او المپیک را از دست بدهد. همچنین با 
پیشنهاد مدیر فنی تیم های ملی کشتی آزاد و موافقت 
فدراسیون کشتی، اعضای کادر فنی تیم ملی کشتی 
آزاد بزرگساالن منصوب شدند. بر این اساس ابراهیم 
مهربان، عباس حاج کناری و مسعود مصطفی جوکار 
به عنوان مربی و مرتضی بهرامی نژاد، به عنوان مربی 
بدنســاز تیم ملی کشتی آزاد بزرگســاالن تا پایان 

بازی های المپیک ۲۰۲۰ توکیو منصوب شدند.
     

فقط یک شانس
تیروکمان ایران که از حضور در رقابت های اخیر 
گزینشِی تایلند و توسط میالد وزیری صاحب یک 
ســهمیه برای المپیک ۲۰۲۰ توکیو شد، تنها یک 
فرصت دیگر دارد تا تعداد سهمیه های خود را افزایش 
دهد. این فرصت از حضور در رقابت های گزینشــی 
آلمان که خردادماه ســال آینــده در برلین برگزار 
می شود، مهیا خواهد شد. کمانداران ایران این شانس 
را دارند که از حضور در رقابت های آلمان صاحب دو 
ســهمیه تیمی در بخش مردان و بانوان شوند.  در 
همین راستا مجید میررحیمی سرمربی تیم ملی 
ریکرو، حضور در رقابت های کاپ آســیا )اسفندماه 
۹۸- تایلند( و مرحله دوم کاپ جهانی )اردیبهشت 
ماه ۹۹ - شانگهای چین( و همچنین دو اردوی برون 
مرزی قبل ازمسابقات گزینشی آلمان و کاپ جهانی 

را در برنامه ها گنجانده است.
      

علی نژاد: مشکلی  درباره علیزاده نبود
مهدی علی نژاد سرپرست معاونت ورزش حرفه ای 
و قهرمانــی وزارت ورزش دربــاره مهاجرت کیمیا 
علیزاده گفت:»پیگیری های فدراســیون تکواندو 
هنوز به نتیجه نرسیده که وی قصد دارد برای کشور 
دیگری مبارزه کند یا خیر! علیزاده یکی از سرمایه های 
بزرگ ورزش ایران است. انصافا وزارت ورزش، کمیته 
المپیک و فدراســیون تکواندو در سال های اخیر و 
خصوصا پیش از المپیک جوانــان ۲۰۱۴ تا به امروز 
حمایت های خوبی از علیزاده داشتند و پاداش های 
خوبی نیز بــه وی اهدا شــد.« وی افزود:»موضوع و 
مشــکلی نبوده که علیزاده بخواهد برای کشوری 
غیر از ایران مبارزه کند. او برای موضوعات متفاوتی 
مانند تفریح یا ادامه تحصیل به خارج از کشور رفته. 
بعید می دانم علیزاده با وجود ســرمایه گذاری های 
که برای او شده و همچنین عالقه زیاد مردم ایران به 
او، بخواهد برای کشور دیگری مبارزه کند. او می تواند 

موفقیت های خود را در ایران ادامه دهد.«
     

تالش برای وایلدکارت
با اینکه گفته شــد وزنه برداری بانوان ایران هیچ 
شانسی برای کسب سهمیه وایلدکارت برای المپیک 
۲۰۲۰ توکیو ندارد، اما فدراسیون می خواهد تالش 
خود را برای تحقق این اتفاق به کار ببندد.  علی مرادی 
رییس فدراسیون وزنه برداری در این باره گفت:»نام 
الهام حســینی را از طریق کمیته ملی المپیک به 
فدراسیون بین المللی معرفی می کنیم تا چنان چه 
این امتیاز را به ما بدهند بتوانیم به عنوان وایلدکارت 
از ســهمیه المپیک اســتفاده کنیم. خوشبختانه 
وزنه برداری بانوان نیز در سطح استان  ها گسترش 
بسیار خوبی داشــته اســت و قطعا در این بخش، 
فعالیت های گســترده ای را در دستور کار خواهیم 
داشــت.« وی افزود:»برای مسابقات جام فجر نیز از 
یکی از مدرسان بسیار خوب چین، برای تربیت مربی به 
کشور دعوت کرده ایم تا کالس آموزشی برای مربیان 

بانوی سراسر کشور برگزار کنیم.«

منهای فوتبال

آریا رهنورد

یک امتیاز، »ســهم« تیــم ملی از 
دیدار اول در رقابت های قهرمانی زیر 
۲3 ســال آســیا و مقدماتی المپیک 
۲۰۲۰ توکیو بود. تیم حمید استیلی در 
جدال با ازبکستان، فرصت های خوبی 
برای برنده شدن داشت اما سرانجام به 
تساوی رضایت داد. ساعاتی بعد از آن 
نبرد، کره جنوبی در آخرین ثانیه های 
مسابقه با چین، به گل برتری رسید تا 
در صدر جدول گروه قرار بگیرد. حاال 

امیدهای ایران و کره در حالی به مصاف 
هم می روند که در جــدول، دو امتیاز 
اختالف دارند. شکست نخوردن در این 
بازی، برای امیدوار ماندن تیم استیلی 
به صعود از گــروه کامال حیاتی به نظر 
می رسد. چراکه در صورت باختن این 
بازی، ایران یک امتیازی خواهد ماند 
و با توجه به قطعی شــدن صعود کره 
جنوبی، این تیــم در بــازی پایانی با 
ازبکســتان به گروهی از ستاره هایش 
استراحت خواهد داد. حتی با رسیدن 
به تساوی در بازی امروز، ایران همچنان 

می تواند به صعود امیدوار باشد اما در 
صورت از دست رفتن همه سه امتیاز، 
تیم ملی دیگر شــانس چندانی برای 
رد شدن از این مرحله نخواهد داشت. 
امیدها برای این بازی سخت و حساس، 
باید به مراتب دقیق تر و کم اشــتباه تر 
از مسابقه قبلی به میدان برود. چراکه 
کره جنوبی، همــواره یکی از مدعیان 
اصلی قهرمانی در رده های پایه آســیا 
محسوب می شود. اللهیار صیادمنش، 
کلیدی تریــن مهره ایــران در جدال 
قبلی با ازبکســتان بــود. بازیکنی که 

بارها با فــرار از عمــق دفاعی حریف، 
خطرساز شــد و آمادگی اش را به رخ 
کشید. انتظار می رود استیلی در جدال 
امروز، از ابتدا مهدی قائدی را در ترکیب 
قرار بدهد و دیگر ایــن بازیکن را روی 
نیمکت نگذارد. علی شجاعی نیز پس از 
خراب کردن یک فرصت گل فوق العاده 
برابر ازبکســتان، احتماال دیدار با کره 
جنوبی را به عنوان مهره نیمکت نشین 

شروع خواهد کرد.
تیم ملی امید کره جنوبی، با دو لژیونر 
به رقابت های قهرمانی امیدهای آسیا 

ســفر کرده اســت. جئونگ وو یونگ، 
مهم ترین و سرشناس ترین بازیکن این 
تیم به شمار می رود. مهاجمی که در ۲۰ 
سالگی، در عضویت باشگاه فرایبورگ 
آلمان است. یکی از دروازه بانان این تیم 
نیز در لیگ فوتبال ژاپن به میدان می رود. 
»کیم هاک بوم« ۵۹ ساله، از سال ۲۰۱۸ 
هدایت تیم ملی زیر ۲3 سال کره جنوبی 
را بر عهده دارد. او که یک بازیکن فوتبال 
سرشناس نبوده، پس از امیدهای کره 
سرمربی تیم های گوانگوون و سئونگنام 
کره جنوبی بوده است. در نقطه مقابل 
تیم ملی امیــد ایران، توســط یکی از 
فوتبالیست های شناخته شده در تاریخ 
تیم ملی هدایت می شود. حمید استیلی 
چندین سال در عضویت تیم ملی قرار 
داشته و گل قرن را نیز برای فوتبال ایران 
وارد دروازه آمریکا کرده اســت. حمید 
استیلی البته هرگز یک مربی درجه یک 
نبوده و رزومه چندان ایده آلی نداشته 
است. در فهرســت تیم ملی امید ایران 
نیز درست مثل کره جنوبی، دو لژیونر 

دیده می شود. 
مهدی خانی در باشــگاه واراژدین 
عضویــت دارد و اللهیار صیادمنش نیز 
برای اســتانبول اســپور توپ می زند. 
البته که رضا شکاری و امید نورافکن نیز 
پیش از این، ســابقه بازی در لیگ های 
خارجی را داشــته اند. آخرین تجربه 
حضور فوتبــال ایــران در المپیک، به 
ســال ۱۹۷۶ و المپیک کانادا مربوط 
می شــود. در آن مقطع زمانی هنوز به 
جای امیدها، تیم های ملی بزرگساالن 
در المپیک حاضر می شــدند. در واقع 
تیم ملی امید ایران »هرگز« نتوانسته 
از مرحله مقدماتی المپیک رد شــود و 
خودش را به این رقابت ها برساند. اوضاع 
کره جنوبی اما کامــال متفاوت به نظر 
می رسد. کره جنوبی در هر پنج المپیک 
گذشته، به عنوان یکی از نماینده های 

آســیا به میدان رفته و حتی »مدال« 
المپیک را نیز به دست آورده است. کره 
در المپیک ۲۰۱۲ بــه دیدار رده بندی 
رسید و ســرانجام توانســت در رشته 
فوتبال، مدال برنز را از آن خودش کند. 
این تیم قدرتمند در هر دو دوره گذشته 
بازی های آسیایی نیز مدال طال گرفته 
و در ســه دوره اخیر قهرمانی امیدهای 

آسیا، راهی نیمه نهایی شده است.
تدارکات، هماهنگی، آمادگی و نتایج 
گذشته، کره جنوبی را صاحب شانس به 
مراتب بیشتری برای بردن بازی حساس 
با ایران می کند اما شاید استعدادهای 
فردی بازیکنان تیم ملــی امید، ورق را 
به سود ایران برگرداند. کره جنوبی در 
رده های پایه، کارهــای مثبت زیادی 
انجام داده و نتایج درخشانی نیز گرفته 
اما تیم ملــی نیز به عنوان یــک تیم از 
پیش بازنده به زمین نخواهد رفت. همه 
چیز برای برگزاری یــک بازی بزرگ و 
تعیین کننده آماده به نظر می رسد. جدال 
میان یکی از تیم های همیشه حاضر در 
المپیک با تیمی که در چند دهه گذشته، 
همواره حسرت صعود به این رقابت ها را 

داشته است.

یک نبرد سخت برای امیدوار ماندن

نباید ببازی!

اتفاق روز

سوژه روز

پس از تساوی روز اول مقابل ازبکستان، تیم ملی ایران امروز دومین بازی اش در رقابت های قهرمانی زیر 23 سال آسیا 
را برابر کره جنوبی برگزار خواهد کرد. شکست در این مسابقه، تا حدودی شانس رسیدن به مرحله بعدی تورنمنت را 

برای تیم حمید استیلی از بین خواهد برد. تیم ملی در جدال اول با ازبکستان، نسبتا خوب بود اما موقعیت های زیادی را با 
بی دقتی از دست داد. برای ضربه زدن به تیم ملی کره، دیگر هیچ فرصتی نباید به سادگی هدر داده شود.

والیبال ایران حاال تنها یک قدم تا رقابت های المپیک ۲۰۲۰ 
توکیو فاصله دارد. شاگردان کوالکوویچ پس از پیروزی در هر سه 
مسابقه مرحله گروهی، به دیدار نیمه نهایی با کره جنوبی رسیدند. 
انتظار می رفت این مسابقه با یک پیروزی بی دردسر برای تیم ملی 
همراه شود اما در زمین، اتفاق  دیگری رخ داد. کره ای ها در اولین 
ست، فراتر از حد انتظار ظاهر شدند و با یک نمایش درخشان، این 
ست را با پیروزی به پایان رساندند. با وجود شروع فوق العاده تیم 
حریف، ایران به مسابقه برگشت و ست بعدی را به سود خودش 
به پایان رساند. تیم ملی با تحمیل بازی اش به کره جنوبی، برنده 
ست سوم نیز شد تا در آستانه پیروزی در این مسابقه قرار بگیرد. 
همه چیز مهیا به نظر می  رسید تا ایران با پیروزی در ست چهارم، 
خودش را به دیدار فینال رقابت ها برساند اما با وجود برتری دو 
امتیازی تیم ملی در اواخر ست، کره ای ها بازگشتی غیرمنتظره 

را به زمین تجربه کردند و در نهایت برنده این ست لقب گرفتند. 
بازی از آن چیزی که تصور می شد، به مراتب سخت تر شد و شاید 
اضطراب زیادی نیز برای ستاره های تیم ملی ایران اتفاق افتاد. 
این نبرد به ست پنجم کشیده شد تا سرنوشت تیم فینالیست، 
در آخرین ست مشخص شود. در شروع این ست، سرویس های 
تماشایی میالد عبادی پور حریف را به دردســر انداخت و این 
پیروزی تا آخرین لحظات نیز حفظ شــد. کره ای ها باز هم در 
امتیازهای پایانی، اختالف را کــم کردند و برای غافلگیر کردن 
رقیب دست به هر کاری زدند اما سرانجام تیم ملی موفق شد این 
ست را با نتیجه ۱۵ بر ۱3 تمام کند و پیروز یک مسابقه سخت و 
نفس گیر لقب بگیرد. این بازی اگرچه صعود ایران به دیدار نهایی 
رقابت های انتخابی المپیک را رقم زد اما یک پیام کلیدی برای 
والیبال ایران نیز داشت. اینکه حاال دیگر فاصله ها از همیشه کم تر 

شده و رقبایی مثل کره، دیگر به سادگی قافیه را به ایران واگذار 
نمی کنند. کره در این سال ها هیچ وقت تهدیدی جدی برای تیم 
ملی والیبال نبوده اما حاال دیگر شکست دادن این حریف، اصال 

ساده به نظر نمی رسد.
والیبال ایران برای دومین صعــود متوالی به المپیک، باید 
با برنده جدال قطر و چین روبه رو شــود. چین به عنوان کشور 
میزبان، در مرحله گروهی یک بار طعم شکســت مقابل تیم 
کوالکوویچ را چشیده است. البته که آنها در صورت فینالیست 
شدن، جو سنگینی در ورزشگاه به وجود خواهند آورد. دیگر 
حریف احتمالی ایران در مســابقه نهایی، تیم ملی قطر است. 
تیمی که در چند سال گذشته، پیشرفت قابل توجهی داشته و 
حاال در مسیر تبدیل شدن به یکی از تیم های قدرتمند والیبال 
آسیا قرار گرفته اســت. قطر در مرحله گروهی، هندوستان و 
استرالیا را بدون دادن حتی یک ســت، از پیش رو برداشت و 
البته در دیدار با کره جنوبی با نتیجه سه بر دو شکست خورد. به 
نظر می رسد این تیم در نهایت با پیروزی در این جدال، راهی 
المپیک شود اما شاید در فاصله منتهی به المپیک، والیبال ایران 

باید کارهای بیشتری انجام بدهد و با قدرت بیشتری، خودش 
را به این تورنمنت بزرگ برساند.

آریا طاری

آیاندا پاتوسی، درست همان چیزی بود که 
می توانست استقالل را به تیم جذاب تری تبدیل 
کند. آبی ها در غیاب داریوش شجاعیان، به یک 
هافبک خالق در میانه زمین نیاز داشــتند اما 
باشگاه به سادگی فرصت جذب این بازیکن را از 
دست داد و فوالدی ها او را در فصل نقل و انتقاالت 
به خدمت گرفتند. حاال استقالل دوباره به بازار 
برگشــته و به دنبال جذب یک بازیکن خارجی 
دیگر اســت. وینگری که البته آمارش در چند 
سال گذشــته، اصال هیجان انگیز و قابل دفاع به 

نظر نمی رسد.
به نظر می رسد آبی ها در بازار نقل و انتقاالت، 
به جذب یــک بازیکن خارجــی جدید نزدیک 
شــده اند. »برنی ایبینی« گزینه مدنظر باشگاه 
در زمستان به شمار می رود. یک بازیکن خارجی 

نســبتا ارزان قیمت که آمارش برای هواداران 
استقالل چندان جالب توجه نیست. در درجه اول 
آن چه درباره ایبینی و استقالل »کلیدی« به نظر 
می رسد، پست بازی این بازیکن است. او در دوران 
فوتبالش به عنوان وینگر و مهاجم نوک بازی کرده 
اما پســت تخصصی اش، »وینگر راست« تلقی 
می شود. سوال بزرگ اینجاست که آیا استقالل 
اصال به یک وینگر راســت نیاز دارد؟ اگر فرهاد 
مجیدی بخواهد سیستم آندره آ استراماچونی 
را در تیم حفظ کند، آبی ها باید با سه دفاع، پنج 
هافبک و دو مهاجم به میدان بروند. در این صورت 
عمال جایی بــرای یک وینگــر در ترکیب باقی 
نمی ماند. حتی در صورت انتخاب ایبینی برای 
پست »وینگ بک«، آبی ها در آن بخش از زمین 
وریا غفوری را به عنوان یک مهره موثر و کلیدی در 
اختیار دارند و نباید به دنبال انتخاب یک جانشین 
خارجی برای وریا باشــند. اگر ایبینی برای خط 

حمله خریده شده نیز، استقالل در خط حمله اش 
نفراتی مثــل دیاباته و مهدی قائــدی به همراه 
مرتضی تبریزی و امیرارسالن مطهری را دارد و 
طبیعتا یک مهاجم درجه دو، نمی تواند برای این 
تیم چندان مفید باشد. این خرید از همین حاال، 
چیزی شبیه یک اشــتباه بزرگ و یک »خطای 
انسانی« به نظر می رسد. ایبینی نه پست مطلوب 
آبی ها را دارد و نه در سال های گذشته، آمادگی 
چندانی از خودش نشان داده است. استقالل برای 
نتیجه گرفتن در دیدارهای حساس از نیم فصل 
دوم لیگ و البته عبور از پلی آف های دشوار آسیا، 
به بازیکنان به مراتب تعیین کننده تری نیاز دارد 
و خرید ایبینی، تنها یک خرید برای »نیمکت« 

خواهد بود.
ایبینی در کودکی به همراه خانواده از نیجریه 
به استرالیا مهاجرت کرد و از ۶ سالگی، به باشگاه 
فوتبال نزدیک به محل زندگی اش ملحق شد. او 
در حالی که تنها ۱۷ سال داشت، اولین قرارداد 
حرفه ای را با باشگاه سنترال کوست مارینرز در 
استرالیا به امضا رســاند. این بازیکن چهار سال 
در عضویت باشــگاه اســترالیایی بود و در این 
مدت 3۵ بازی این تیم انجام داد. او تقریبا به ازای 

هر  پنج بازی در این باشگاه، تنها یک گل به ثمر 
رساند و سرانجام با هفت گل زده در چهار فصل، 
از سنترال جدا شد. بخش کوچکی از این چهار 
سال البته با قرارداد قرضی در تیم بلک تاون در 
سطوح پایین تر فوتبال استرالیا گذشت. در سال 
۲۰۱3، ایبینی با پیشنهاد ویژه باشگاه شانگهای 
دونگیا از لیگ چین روبه رو شد. قرارداد او یکی از 
گرانقیمت ترین قراردادها در میان بازیکنان زیر 
۲۱ سال در تاریخ قاره آسیا بود. ایبینی مدتی بعد 
از پیوستن به شانگاهی، به خاطر حادثه تراژیک 
مرگ پدرش، دوباره به استرالیا برگشت. او تنها 
۱۱ بازی برای تیم چینی انجام داد و نتوانســت 
هیچ گلی به ثمر برساند. این وینگر با قراردادی 
قرضی به تیم سابقش برگشت و سپس از آن جا 
به اف.ث سیدنی منتقل شــد. به ثمر رساندن 
هفت گل در 3۰ بازی، باشــگاه بــروژ بلژیک را 
عالقه مند به جــذب ایبینی کرد. بدشانســی 
بزرگ دیگر او اما مصدومیت شــدیدی بود که 
موجب شــد این بازیکن همه فصل را از دست 
بدهد. او از بلژیک طرد شد و یک سال بعد، دوباره 
به سیدنی برگشــت تا در این باشگاه احیا شود. 
ایبینی این بار ۲۱ بازی برای ســیدنی انجام داد 

و چهار بار نیز دروازه تیم هــای رقیب را باز کرد. 
در سال ۲۰۱۷، او به ونکوور وایت کپس در ام.ال .

اس رفت اما در طول دو فصل، تنها یک بار موفق 
به گل زنی با پیراهن این تیم شد. این وینگر سال 
۲۰۱۸ در االمارات با شــیخ دیاباته همبازی بود 
اما این دو کنار هم، روزهای خوبی را پشــت سر 
نگذاشتند. چونبوک موتورز در لیگ کره، تجربه 
بعدی ایبینی را رقم زد اما این بار هم حاصل کار، 
تنها یک گل در ۱۵ بازی بود. از ســال ۲۰۰۷ تا 
امروز، ایبینی نزدیک به ۷۰ بازی رسمی انجام 
داده و فقط »چهار گل« به ثمر رســانده است. 
آماری که برای اســتقاللی ها کمی ترسناک به 
نظر می رسد. تجربه بازی در لیگ های مختلف 
و قاره های متفــاوت، تنها امتیــاز بازیکنی به 
شــمار می رود که هر بار در مســیر پیشرفت، با 
یک »بدشانســی« بزرگ روبه رو شــده است. 
مرگ پدرش فرصت درخشش در لیگ چین را 
از ایبینی گرفت و مصدومیت وحشتناک، او را از 
فوتبال اروپا و لیگ بلژیک دور کرد. در مجموع او 
مهره کامال متوسطی به نظر می رسد و با توجه به 
پست بازی اش، بعید است که بتواند به استقالل 

کمک کند.

والیبال ایران در یک قدمی المپیک توکیو

پایان نیمه نهایی نفس گیر!

آشنایی با گزینه جدید آبی ها در بازار نقل و انتقاالت

خطای دید!

در فهرست تیم ملی امید 
ایران نیز درست مثل کره 

جنوبی، دو لژیونر دیده 
می شود. مهدی خانی در 

باشگاه واراژدین عضویت 
دارد و اللهیار صیادمنش 
نیز برای استانبول اسپور 
توپ می زند. البته که رضا 

شکاری و امید نورافکن نیز 
پیش از این، سابقه بازی 
در لیگ های خارجی را 

داشته اند
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