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ورزشي ها در مراسم تشييع پيكر 
شهيد سليماني

رضا صالحی امیری ريیس کمیته ملی المپیک 
در مراسم تشییع پیکر شهید سردار سپهبد قاسم 
ســلیمانی عنوان داشــت:»به ملت بزرگ ايران و 
جهان اسالم تســلیت می گويم آنچه امروز انسان 
را در بهت و حیران می برد و شــوک ايجاد می کند، 
موج انسان هايی است که برای تشییع از اين شهید 
آمده اند. باور داريم اين حرکت شبیه به تشییع پیکر 
حضرت امام خمینی است. اين يعنی احیای دوباره 
ارزش های انقالب، وفاق، همدلی و همگرايی يک 
ملت. اين يعنی چراغ فروزان انقالب خاموش نخواهد 
شد.« وی افزود:»همه ملت يک صدا می گويند ما 
حاج قاسم هستیم،  اين شعار ملت می گويد انقالب 
مســیر خود را ادامه می دهد. روح سردار سلیمانی 
شاد، امیدوارم همه کســانی که درد نظام و انقالب 
را دارند پیروان حقیقی اين شــهید عزيز باشند.« 
همچنین مسعود سلطانی فر وزير ورزش و جوانان، 
روسای فدراســیون های ورزشی به همراه مديران 
کل ستادی همراه با سیل خروشان مردم در تشییع 
پیکر شهید عالی مقام سردار سپهبد قاسم سلیمانی 

حضور يافتند.
     

كار  بوكس دوباره سخت شد
رقابت های بوکس انتخابی المپیک در قاره آسیا 
از 15 بهمن در شهر ووهان چین برگزار می شود و 
بوکسور های قاره کهن برای کسب سهمیه المپیک 
تالش خواهند کرد. قرار اســت قرعه کشــی اين 
مسابقات با سیدبندی انجام شود. طبق اين برنامه در 
هر وزن چهار نفر برتر )طبق آخرين نتايج بوکسور ها 
در قهرمانی آسیا و قهرمانی جهان( در چهار جهت 
جدول چیده می شوند تا پیش از نیمه نهايی رودرروی 
هم قرار نگیرند. اين اتفاق مســیر کسب سهمیه 
المپیک را برای بوکسور هايی که در سید قرار ندارند، 
دشــوار خواهد کرد. رقابت های کســب سهمیه 
المپیک برای نخستین بار در هشت وزن 52، 57، 63، 

69، 75، 81، 91 و +91 کیلوگرم برگزار می شود.
     

 مدال المپيك 
برنامه ريزي مي خواهد

احســان حدادی ملی پوش دوومیدانی ايران 
که مدتي اســت در کیــش اردوي تدارکاتي براي 
المپیک دارد، درباره کارش با حســین توکلي که 
اين روزها به خاطر قرارداد نداشتن کنارش نیست، 
گفت:»با وزير ورزش راجع به مربی بدنساز و کسی 
که چند سالی در کنارم بود صحبت کردم تا بتوانم 
از تجربیات حسین توکلی به عوان کسی که مدال 
طالی المپیک در کارنامه دارد، استفاده کنم. تاکنون 
قراردادی با او بسته نشــده و وی همراهم نیست. 
امیدوارم قراردادش زودتر بسته شود تا بتوانم به شکل 
خیلی قوی خودم را برای المپیک آماده کنم.« او که با 
نايب قهرماني درالمپیک لندن تنها مدال دوومیداني 
ايران در المپیک را به دست آورد، درباره نتیجه اي که 
مي خواهد در المپیک 2020 توکیو به دست بیاورد، 
افزود:»من برای چهارمین بار طعم المپیکی شدن را 
تجربه می کنم و بايد شرايط از مسابقات قبلی برای 
من بهتر باشد. راحت می توانم يک برنامه ريزی داشته 
باشم تا کشورم را برای دومین بار در رشته دوومیدانی 
صاحب مدال المپیک کنم اما فقط اين موضوع به من 
مربوط نمی شود بلکه خیلی ديگر از عوامل هستند 
که در اين موفقیت تاثیرگذار خواهند بود. مهمترين 

مسئله برای يک ورزشکار نداشتن دغدغه است.«
     

جنگ سهميه در رينگ
احسان روزبهانی بوکسور المپیکی تیم ملی ايران 
درباره شرايط تیم ملی بوکس ايران برای حضور در 
رقابت های انتخابی المپیک بهمن ماه چین، توضیح 
داد:»کادر فنی با دور کردن حواشــی از تیم ملی به 
بهترين شکل و در حد توان اين رشته، برای موفقیت 
ملی پوشان تالش می کنند. توان بوکس ما در همین 
حد است وقتی برای هیچ يک از ارکان اجرايی ورزش 
کشــور اعم از وزارت ورزش مهم نیست که در اين 
شرايط بیش از اين نمی توان برای آن کاری کرد.« او 
در پاسخ به اين سوال که آيا بار ديگر می تواند سهمیه 
المپیک را برای ايران کسب کند؟ توضیح داد:»توکل 
من به خدا اســت و تنها بايد تالش کنم. با توجه به 
سیدبندی کار ما کمی ســخت تر شده است، اما ما 
برای کسب سهمیه می جنگیم. ان شاءا... همان طور 
که آقای استکی گفت، در همه اوزان کسب سهمیه 

کنیم.«

منهای فوتبال

نگار رشيدي

پــس از اينکه تیم ايــران در خاک 
روسیه قافله رقابت بر سر کسب سهمیه 
المپیک را به میزبانش باخت، تمام هم 
و غم اين رشــته به رقابت هاي قاره اي 
انتخابي المپیک معطوف شد که چین 
میزبان آن است. در همین راستا باالخره 
انتخابات اين فدراســیون که يک سال 

بدون ريیــس در بالتکلیفي بود برگزار 
شــد و اين محمدرضا داورزني بود که 
مطابق پیش بیني ها به رياست والیبال 
بازگشت تا اين رشــته يک بار ديگر با 
حضور او بــه اوج برگــردد. داورزني از 
نخستین دقايق انتخابش تاکید کرد که 
اولويت فدراسیون تیم ملي و موفقیت در 
انتخابي المپیک است. به همین خاطر او 
خیلي زود تصمیــم گرفت لیگ برتر را 
تعطیل کند تا اردوي تیم ملي را تشکیل 
دهــد. اردويي که بخشــي از آن بدون 

بازيکنان لژيونر برگزار شد. مصدومیت 
قائمي و به دنبال آن امیر غفور که حضور 
در انتخابي المپیک را از دســت دادند 
اتفاقات تلخي بود که برخي نگراني ها 
را ايجاد کرد. همچنین نداشتن اردوي 
تدارکاتي در حالي که چین و استرالیا 
دو رقیب اصلي ايران در اين رقابت ها به 
خوبي هرچه تمام تــر آماده اين رويداد 
شدند، نگراني بزرگ تري را ايجاد کرد 
که مبادا شاگردان کوالکوويچ در چین 
المپیکي نشوند. اما کادر فني خیلي زود 

جايگزين غفور را انتخاب کرد و شهرام 
محمودي را به تیم ملــي برگرداند تا از 
تجربه او کنار پاس هاي سعید معروف 
استفاده کند. البته نبايد فراموش کرد 
تیم ملي يک قديمي ديگر را هم در جمع 
خود دارد و او کسي نیست جز مجتبي 
میرزاجانپور که پس از مدت ها دوباره نظر 
سرمربي را جلب کرد. از سوي ديگر خبر 
خوش براي والیبال ايران اين بود که در 
مرحله گروهي رقابت ها دو بازي نخست 
مقابل چین تايپه و قزاقســتان حکم 

ديدار تدارکاتي را دارد و بلندقامتان به 
خوبي از اين دو مسابقه استفاده خواهند 
کرد. هرچند آنها پیش از آغاز رقابت ها 
بعد از تمرين با تیم قطر يک مسابقه هم 
برگزار کردند و البته اين ديدار را باختند 
ولي با اين حــال اين تیم ايران اســت 
که بخت صعود به المپیک را بیشــتر از 

رقیبانش دارد.
اين مسابقات آخرين شانس تیم هاي 
آسیايي براي المپیکي شــدن است و 
والیبال ايران که در دوره قبلي با شکستن 
طلسم 52 ساله راهش به المپیک را پیدا 
کرد، هیچ جوره قصد ندارد قید دومین 
حضور متوالي در ايــن رقابت ها را بزند. 
شايد به همین خاطر تمام اعضاي کادر 
فني و ملي پوشان متفق القول مي گويند 
که محکوم به صعود به المپیک هستند و 

اين کار را خواهند کرد.
شــاگردان ايگور کوالکوويچ از نظر 
روحي و فني آماده اند تا بار ديگر قدرت 
خود را به رقبا ديکته کنند. آنها به تازگي 
قهرمان آسیا شده اند و روي کاغذ شانس 
نخســت صعود به المپیک هســتند. 
تنها بايد در زمین هم حواس شــان به 
حساسیت باشد تا با بلیت توکیو به ايران 
برگردند. حساســیت اين مسابقات به 
حدي است که محمدرضا داورزني هم 
چمدان هايش را بست و با تیم به چین 
رفت تا از نزديک اين رقابت ها را دنبال کند 
و البته تالش کند تا نخستین سفرش در 
دوره جديد رياست بر فدراسیون والیبال 

با جشن صعود به المپیک همراه باشد.
جیانگمن، از امروز میزبان هشت 
تیمي است که بر سر سهمیه المپیک 
خواهند جنگید چون با نرســیدن به 
موفقیت و دور ماندن از سکوي نخست 
اين رقابت ها بايد بــا المپیک 2020 

خداحافظي کنند. ســعید معروف، 
جواد کريمی، ســیدمحمد موسوی، 
علی شــفیعی، علی اصغر مجرد، رضا 
عابدينی، شــهرام محمــودی، پوريا 
يلی، میالد عبادی پور، پوريا فیاضی، 
مجتبی میرزاجانپور، مرتضی شريفی، 
محمدرضــا مــوذن و محمدرضــا 
حضرت پور 14 والیبالیستي هستند که 
ايگور کوالکوويچ انتخاب شان کرده تا 
در چین تیم ملي را به المپیک برسانند. 
ملی پوشــان بــا هدايــت ايگور 
کوالکوويــچ در مرحلــه گروهــی 
مسابقات ابتدا با تیم های چین تايپه، 
قزاقســتان و چین رقابــت خواهند 
داشت. به نظر مي رسد با توجه به بازي 
ايران با قطر، سعید معروف، سیدمحمد 
موســوی، علی اصغر مجرد، شــهرام 
محمودی، میالد عبادی پــور، پوريا 
فیاضی و محمدرضا حضرت پور)لیبرو( 
ترکیب تیم ملي را در نخستین بازي 
انتخابــي المپیک تشــکیل بدهند. 
کارشناسان والیبال معتقدند که ايران 
در رقابت با هشــت تیم آسیايی، بايد 
سهمیه المپیک بگیرد و اين سهمیه را 
حتی اگر 80 درصد آماده باشد هم به 

دست می آورد.

واليبال به دنبال دومين حضور در المپيك

جنگ سهميه روي ديوار چين

اتفاق روز

مهم ترين تورنمنت واليبال ايران امروز كليد مي خورد. مسابقه اي كه آخرين شانس بلندقامتان ايران است تا با 
قهرماني در آن نام خود را به ليست كاروان ايران در المپيك 2020 توكيو اضافه كنند.

گابريل کالدرون بالفاصله پس از ترک ايران 
در تماس با مسئوالن پرسپولیس نام دو بازيکن را 
در لیست مازاد قرار داد. او دو بازيکن ديگر را هم در 
لیست مازاد دوم گذاشته تا اگر بازيکن هاي مورد 
نظر پرسپولیس در پنجره نیم فصل جذب شدند 
اين دو بازيکن نیز از لیست خارج شوند. با اين وجود 
نام کمال کامیابي نیا فعال در هیچ يک از دو لیست 
قرار نگرفته و برخالف شايعاتي که در هفته هاي 
اخیر مطرح بود او همچنان در جمع سرخپوشان 
باقي خواهد ماند. امــا اين به معناي حضور کمال 
در ترکیب اصلي پرسپولیس نیست و بعید به نظر 

مي رسد هافبک شــماره 11 حاال حاالها بتواند 
راهي به ترکیب 11 نفره سرخپوشــان پیدا کند. 
بازيکني که در دوران برانکو يکي از مهره هاي اصلي 
و موثر پرسپولیس بود بعد از اينکه کتف مصدومش 
را به تیغ جراحان ســپرد، مدتي طوالني را دور از 
میادين ســپري کرد و حاال در بازگشت دوباره، 

پشت خط مي ماند و بازي به او نمي رسد.
در برنامه پرسپولیس براي پنجره نیم فصل، 
اولین خريدي که تکلیفش از مدت ها قبل مشخص 
بوده جذب يک مهاجم خارجي براي حضور در کنار 
علیپور است. البته کالدرون در روزهاي اخیر اعالم 

کرده نیازي به بازيکن خارجي ندارد و بهتر است 
در اين پســت يک مهاجم ايراني خريده شود. اما 
احتماال در روزهاي آينــده اين اختالف  نظر رفع 
خواهد شــد و يک مهاجم خارجي به تیم مي آيد 
تا اهداف مديرعامل تیم نیز محقق شوند. البته اگر 
خريد مهاجم خارجي منتفي شود نیز يک مهاجم 
داخلي )احتماال مغانلو( به پرسپولیس مي آيد که 
قطعا براي نشســتن روي نیمکت به اين باشگاه 
نخواهد آمد. ســرمربي سرخپوشان اعالم کرده 
است که به يک مهاجم تمام کننده نیاز دارد تا در 
کنار علیپور زوج خط  حمله پرسپولیس را تشکیل 
دهند. کالدرون به علیپور اعتمــاد دارد اما بر اين 
باور است که علیپور بیشتر مهاجمي مکمل است 
تا تمام کننده. با جذب يــک مهاجم خارجي )يا 
داخلي( امیري دوباره يک خط به عقب بازخواهد 

گشت تا در پســت مورد عالقه خود يعني وينگر 
بازي کند. اين در حالي اســت که بشار رسن هم 
دوباره به روزهاي اوج خود بازگشته و مهدي ترابي 
هم فوق ســتاره اين روزهاي سرخپوشان است. 
به همین دلیل احتماال احمد نوراللهي دوباره به 
يک خط عقب تر برمي گردد تا در پست هافبک 
دفاعي بازي کند. اين اتفاق باعث مي شود جا براي 
بازيکناني مانند کمال و ربیع خواه کامال تنگ شود 
و اين دو بازيکن احتماال قرباني خريد مهاجم جديد 
سرخپوشــان خواهند بود. يعني ربیع خواه که 
پیش بیني مي شد جايش را به کامیابي نیا بدهد 
کال از ترکیب خارج مي شــود تا يک مهاجم وارد 

ترکیب شود.
سرمربي آرژانتیني پرســپولیس از ابتداي 
حضورش در اين تیم اعالم کرد عاشق سیستم 

هجومي است. کالدرون در ابتداي فصل تیمش 
را با سیســتم 3-3-4 به میدان فرســتاد اما 
خیلي زود به 2-4-4 برگشــت تا سرخپوشان 
با سیســتمي بازي کنند که در زمان برانکو به 
میدان مي رفتند. حاال شنیده مي شود کالدرون 
قصد دارد با جذب يک مهاجم ســرزن دوباره 
به سیســتم مورد عالقه خود بازگردد. در اين 
سیســتم احتماال نوراللهي در پســت هافبک 
دفاعي بازي خواهد کرد و ترابي و رســن کمي 
جلوتر از او بازي مي کننــد. در خط حمله هم 
مهاجم سرزن جديد سرخپوشان به کار گرفته 
خواهد شد و امیري و علیپور کمي عقب تر از او 
بازي مي کنند. اين ترکیبي است که کالدرون 
براي نیم فصل دوم در نظر گرفته و در آن جايي 

براي کمال و ربیع خواه و... نیست.

با ماندن كالدرون جا براي شماره 11 در تركيب اصلي باز نمي شود

كمال روي نيمكت

مهم ترين تورنمنت واليبال 
ايران امروز كليد مي خورد. 

مسابقه اي كه آخرين 
شانس بلندقامتان ايران 
است تا با قهرماني در آن 

نام خود را به ليست كاروان 
ايران در المپيك 2020 

توكيو اضافه كنند
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فصل گذشته پرســپولیس در حالي قهرمان 
لیگ شــد که هیچ يک از بازي هاي مستقمیش 
را مقابل ســاير مدعیان قهرماني نباخته بود. تیم 
برانکو در لیگ هجدهم فقــط و فقط يک باخت 
داشت که آن هم مقابل تیم هشتم جدول يعني 
فوالد خوزستان رخ داده بود. اما در جدال با تیم هاي 
مدعي سپاهان، استقالل، تراکتور و شهرخودرو که 
به همراه پرسپولیس حلقه پنج تیم بزرگ و مدعي 
-يا به عبارتي»big five«  را تشکیل مي دادند، 
سرخپوشان هیچ شکستي نداشتند و دوئل هاي 
6 امتیازي و رودررو را با تســاوي يا بــرد به پايان 
رساندند. بسیاري از کارشناسان معتقد بودند رمز 
قهرماني برانکو نباختن بازي هاي بزرگ بوده اما 
در اين فصل گابريل کالدرون در حالي به قهرماني 
نیم فصل رسید که تقريبا همه دوئل هاي بزرگش را 
هم باخته بود! کالدرون در چهار دوئل با تیم هاي 
مدعي سه بار شکست خورد و فقط مقابل استقالل 
به پیروزي رســید. در واقع اگر جدول دوئل هاي 
»بیگ فايو« را به سبک سال گذشته تشکیل دهیم، 
پرسپولیس در آخرين رتبه قرار مي گیرد چون از 
همه مدعي ها کمتر امتیاز گرفته است. اما جالب 
اينجاست که کالدرون با وجود اين نتايج ضعیف 

و قعرنشیني در جدول بیگ  فايو، با پیروزي هاي 
متوالي در ديگر مسابقاتش دوباره به صدر رسید و 
قهرماني نیم فصل را باالتر از تمام مدعیان تصاحب 
کرد. در واقع پرسپولیِس کالدرون با بردن تیم هاي 

کوچک صدرنشــین شــد، يعني همان 
سیاستي که الکس فرگوسن سال ها با 
تکیه بر آن قهرمان لیگ  برتر انگلیس 
مي شد. سرمربي اسبق منچستريونايتد 

به خوبي قدر بازي هاي کوچک را 
مي دانست و به  ندرت مقابل 
تیم هاي پايین  جدولي 
امتیاز از دست مي داد. 
به همین دلیل حتي 
با وجود شکســت در 
برخي از بازي هاي 
بــزرگ باز هــم از 
رقبايش ســبقت 
مي گرفــت و در 
صدر مي نشست. 
در جــدول پنج 
تیم مدعي لیگ 

سپاهان با برتري 

مقابل پرسپولیس و تراکتور و تساوي مقابل دو تیم 
ديگر، تنها تیم بدون شکست است. سپاهاني ها در 
اين جدول هشت امتیازي هستند و استقالل هفت 
امتیازي را پشت ســر خود مي بینند. تراکتور با 6  
امتیاز و شهرخودرو با چهار امتیاز، صاحب رتبه هاي 
سوم و چهارم جدول بیگ فايو هستند. تنها باخت 
ســپاهان در نیم فصل اول مقابل نفت آبادان رقم 
خورد که در برآوردهاي اولیه جزو مدعیان حساب 
نمي شــد اما شــگفتي آفريد و باالتر از دو تیم 
استقالل و شهرخودرو 
در رتبه چهارم قرار 
گرفــت. صنعــت  
نفــت عــالوه بر 
ســپاهان موفق 
شــد تراکتور و 
شــهرخودرو را 
هم شکست دهد 
و يــک نیم فصل 
رويايي را گذراند. شايد اگر برزيلي ها 
در نیم فصــل دوم هم اين نتايج را 
تکرار کنند، در پايان فصل جدول 
بزرگان را با تغییراتي جزئي و با 
حضور اين تیم منتشــر کنیم. 
شايد بیگ  سیکس در راه باشد، 
شايد هم يک تیم مجبور شود جمع 

بزرگان را ترک کند.

با اينکه فقط 24 ســاعت به آغاز تمرينات پرســپولیس باقي مانده، هنــوز هیچ کدام از 
درخواست هاي کالدرون انجام نشده است و به نظر مي رســد در صورت ادامه اين روند شرايط 
بازگشت سرمربي آرژانتیني مبهم تر از همیشه خواهد شد. مسئوالن پرسپولیس بابت باقی مانده 
قسط اول کالدرون 112هزار دالر به او بدهکارند و همچنین بابت مطالبات ديگرش نیز بايد مبلغی 
به او پرداخت می کردند. اين در حالي است که کالدرون پیش از ترک تهران خواسته هاي ديگري 
هم داشت که يکی از آنها تغییر سرپرست تیم بود. اما با وجود کشمکش هاي فراوان، خواسته هاي 
کالدرون هنوز اجرا نشده و او بابت عمل نکردن باشگاه به تعهداتش گله مند است. سرمربي آخرين 
حرف هايش را از طريق اينستاگرام زده، البه الي صحبت هايش مي گويد:»بعد از يک هفته باشگاه 
هنوز هیچ اقدامی انجام نداده است. دو روز به شروع تمرينات باقی مانده اما متاسفانه هنوز هیچ 
پیشرفتی حاصل نشده است.« شنیده ها حاکي از اين است که حتي خبر جدايي شجاع خلیل زاده 
هم به گوش کالدرون رسیده و سرمربي سرخپوشــان در تماسي از کاپیتان تیم خود پرسیده 
است:»داستان جدايي شجاع ديگر چیست؟ اگر خبري که به گوش من رسیده درست باشد و با 

فروش شجاع خلیل زاده موافقت کنند، من ديگر به ايران باز نخواهم گشت.«
همین اتفاقات باعث شده مسئوالن پرسپولیس از همین حاال احتمال رفتن کالدرون را جدي 
بگیرند و گوشه چشمي هم به انتخاب جانشین براي او داشته باشند. در فاصله 24 ساعت مانده به 
آغاز تمرينات، هنوز وضعیت کالدرون مشخص نیست و به همین دلیل بعضي از مسئوالن باشگاه 
در تماس با علي دايي و علي کريمي از آنها براي جانشیني کالدرون و هدايت پرسپولیس برنامه 
خواسته اند. البته علي دايي در روزهاي گذشته همه چیز را تکذيب کرد و احتمال اينکه او براي 
سومین بار روي نیمکت پرسپولیس بنشیند کمتر از احتمال حضور علي کريمي است. کريمي 
فعال در ايران نیست اما اگر پیشنهاد نیمکت پرسپولیس شکل جدي تري به خود بگیرد، احتمال 
حضور او در ايران و نشستن روي نیمکت سرخپوشان وجود خواهد داشت. در آن صورت رقابت 

دوباره او با فرهاد مجیدي -اين بار در قالب سرمربیان دو تیم- بسیار جذاب خواهد بود.

سوژه روز

 پرسپوليس در جدول رويارويي بزرگان قعرنشين شده است

كالدرون؛ متخصص بردن كوچك ها
با نيامدن كالدرون، پرسپوليس سراغ ايراني ها مي رود

شهريار يا جادوگر؟!


