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غفور اولین ایرانی با طالی جهان

بازی فینال رقابت های والیبال جام باشگاه های 
جهان ۲۰۱۹ برزیل، برگزار شد که در پایان، تیم 
لوبه ایتالیا توانست با برتری سه بر یک مقابل تیم 
ســاداکروزیرو برزیل، برای نخســتین بار عنوان 
قهرمانی این  مســابقات را از آن خود کند. غفور و 
یارانش توانستند در ست های اول، سوم و چهارم به 
ترتیب با نتایج ۲۵-۲۳، ۳۱-۲۹ و ۲۵-۲۱ میزبان 
خود را شکست دهند و تنها در ست دوم با نتیجه 
۱۹-۲۵ شکست خوردند. به این ترتیب امیر غفور 
پشت خط زن تیم ملی والیبال ایران که با تیم لوبه 
این قهرمانی را به دست آورد، اولین ایرانی است که 
مقام نخست را در رقابت های والیبال باشگاه های 
جهان کســب می کند. لژیونر والیبال ایران برای 
لحظات کوتاهی در این دیدار وارد زمین شد و یک 

امتیاز را برای تیم خود کسب کرد.
    

 دعوت میزبان المپیک
 از بسکتبال

تیم ملی بسکتبال کشــورمان در جام جهانی 
۲۰۱۹ توانســت به عنوان نخستین تیم آسیایی 
جواز حضور در المپیک ۲۰۲۰ را کســب کند. به 
این ترتیب با توجه به حضور ایران در این رقابت ها، 
ژاپنی های میزبان از تیم کشورمان دعوت کرده اند 
تا پیــش از برگزاری مســابقات المپیک، در یک 
تورنمنت که با حضور چند کشور دیگر برگزار خواهد 
شد، شرکت کند. عالوه بر ژاپنی  ها سه دعوتنامه نیز 
از چین رسیده و همانند هر سال تیم کشورمان در 
تورنمنت هایی مانند اطلس اسپورت و پیک در این 
کشور حضور خواهد یافت. این تورنمنت ها در تیر 

سال آینده برگزار خواهد شد.
    

هرکول باالی سر ایرانمال
بهداد سلیمی سرمربی تیم وزنه برداری ایران 
مال پس از بازگشت از دوره مربیگری مجارستان، 
هدایت تیم خود را بر عهده گرفت. سلیمی در هفته 
اول لیگ وزنه برداری به این دلیل که برای گذراندن 
دوره مربیگری ســه ماهه به مجارستان رفته بود، 
حضور نداشت اما در هفته دوم هدایت وزنه برداران 
تیمــش را بر عهده گرفت. ســلیمی کــه پس از 
خداحافظی اش از دنیای ورزش قهرمانی شنیده 
شد با دو پیشــنهاد مربیگری و مدیریتی از سوی 
فدراسیون مواجه شده، درنهایت کار مربیگری در 
وزنه برداری را از لیگ شــروع کرده و می گوید در 
تالش است تجربیاتی که از دوره مربیگری خود به 
دست آورده را در اختیار وزنه برداران تیمش بگذارد. 
کیانوش رستمی شاخص ترین وزنه بردار تیم بهداد 
سلیمی است و هدایت رستمی توسط او از نکات 
جالب هفته دوم لیگ بود. شــاگرد به نام سلیمی 
توانست در دسته ۱۰۲ کیلوگرم با رکورد مجموع 
۳8۰ کیلوگرم عنوان نخست را به دست بیاورد. در 
نهایت باید دید مربی جوان ایران مال در نخستین 
تجربه مربیگری اش این تیم را به قهرمانی می رسد؟

    
کار سخت سهمیه رکاب زنان 

کوهستان
فدراسیون دوچرخه ســواری برای المپیک 
۲۰۲۰ یک سهمیه در بخش جاده دارد. البته رییس 
فدراسیون اعالم کرده به کسب سهمیه در بخش 
کوهستان هم امید فراوان دارد. اما این امیدواری 
در حالی مطرح شده که تیم ملی ایران کار بسیار 
سختی برای رسیدن به سهمیه کوهستان پیش رو 
دارد. به جز قهرمانی آسیا که چین موفق به کسب 
سهمیه مستقیم شــد، راه دیگر المپیکی شدن 
رنکینگ اتحادیه جهانی است و اگر ایران بتواند بین 
رنکینگ هشتم تا بیست و یکم المپیک قرار بگیرد، 
یک سهمیه به دست خواهد آورد. این در شرایطی 
است که ایران فعال در رنکینگ المپیک، دربخش 
مردان ســی و نهم و در بانوان چهل و یکم اســت و 
این یعنی پر کردن فاصله ۱8 پلــه ای در مردان و 
۲۰ پله ای در بانوان با کسب سهمیه که کار بسیار 
سختی است.  البته رنکینگ نهایی هشتم خرداد 
۱۳۹۹ اعالم می شود. فدراسیون قرار است اعزامی 
به مسابقات هندوستان و ســپس قهرمانی آسیا 
۲۰۲۰ داشته باشد. اگر رکابزنان توانستند امتیاز 
قابل توجهی کسب کنند، اعزام های را هم در نظر 
خواهد گرفت در غیر این صورت پرونده کســب 
سهمیه المپیک در کوهستان به پایان خواهد رسید. 
در همین راستا اردوی انتخابی تیم ملی کوهستان به 
منظور حضور در مسابقات قهرمانی آسیا از ۲۶ آذر 

به مدت دو روز برگزار می شود.

منهای فوتبال

آریا طاری

همه می دانستند که استراماچونی 
از شرایط کار در اســتقالل و وعده های 
بی سرانجام مدیران باشگاه راضی نیست 
اما هیچ کس انتظار نداشت که او ناگهان 
تصمیم به ترک ایران بگیرد. همین چند 
ماه قبل بود کــه قرمزها، مربی قهرمان 
لیگ را به خاطر مســائل مالی از دست 
دادند و حــاال نوبت آندره آ بــود که در 
واکنش به عدم دریافت دســتمزدش، 

قرارداد با باشگاه استقالل را »فسخ« کند. 
در نگاه اول، همه چیز آنقدر سریع اتفاق 
افتاده که مجال واکنش نشان دادن را از 
باشگاه می گیرد اما در حقیقت، از مدت ها 
قبل مشخص بود که حقوق این سرمربی 
باید پرداخت شــود تا او انگیزه ای برای 
باقی ماندن در فوتبال ایران داشته باشد. 
دوران حضور مرد ایتالیایی روی نیمکت 
استقالل، کوتاه اما پرماجرا بود. او کارش را 
با جدیت در جلسه های تمرینی تیم آغاز 
کرد. هر بازیکنی که مرتکب بی نظمی 

می شد، بالفاصله در لیســت مازاد این 
مربی قرار می گرفــت. او بعد از مدت ها، 
نظم و دیسیپلین را در اردوی تیم حاکم 
کرد و شــرایط اســتقالل را تغییر داد. 
استراماچونی هم درست مثل کی روش، 
هیچ وقت از شرایط موجود »راضی« به 
نظر نمی رســید و همیشه قصد داشت 
تیمش را یک قدم جلوتر ببرد. لیگ برتر 
برای او در اوج »عصبانیت« آغاز شــد. 
ماجرای مترجم نداشتن و بعدها پرتاب 
صندلی در کنفرانس خبری، نشان داد 

که او در فوتبال ایران با هیچ کس شوخی 
نــدارد. روزهای ســخت و کابوس گل  
خوردن در دقایق پایانی اما باالخره پشت 
سر گذاشته شد. استقالل »برنده بودن« 
را در جام حذفی شروع کرد و دیگر از این 
روند فاصله نگرفت. شاید مهم ترین تغییر 
در ترکیب این تیم، از دربی رقم خورد. 
جایی که مرد ایتالیایی تصمیم گرفت 
سیستم دفاع سه نفره موردعالقه اش را در 
باشگاه پیاده کند. با وجود شکست در آن 
مسابقه حساس و تعیین کننده، استراما 

پا پس نکشــید و ایده های جدیدش را 
عوض کرد. در یــادگار امام بود که همه 
به قدرت این تیم پی بردند و اســتقالل 
در ادامه راه نیز شگفت انگیز ظاهر شد. 
تیمی که در پنج هفته ابتدایی لیگ فقط 
سه امتیاز گرفته بود، در هشت مسابقه 
بعدی هفت پیروزی و یک تســاوی را 
تجربه کرد. این تیم در جمع هشت تیم 
نهایی جام حذفی نیز قرار گرفت تا یک 
فصل بی نظیر را تجربه کند. درست بعد 
از صدرنشینی لیگ اما خبر تلخ جدایی 
سرمربی به گوش هواداران باشگاه رسید. 
هوادارانی که هنوز هم امیدوارند راهی 
برای بازگشت استرا باز شود. استقالل 
در این فصل دو تیم مدعی را شکســت 
داده و در مصاف با تیم مدعی دیگر نیز تا 
آخرین لحظه ها برنده بوده است. آنها در 
نیم فصل دوم تنها یک بار برای برخورد با 
مدعیان از آزادی خارج می شوند. همه 
چیز برای قهرمانی این تیم مهیا به نظر 
می رسد اما حاال با رفتن استراماچونی، 
بال های امیدواری در اســتقالل قیچی 

شده اند.
جدایی غیرمنتظره اســتراماچونی 
از اســتقالل، واکنش های متفاوتی را 
به همراه داشته اســت. بعضی ها او را به 
»پولکی« بودن متهم می کنند و معتقدند 
این مربی هم درست مثل ویلموتس به 
جز دریافت پول، به هیچ موضوع دیگری 
اهمیت نداده اســت. بعضی های دیگر 
نیز معتقد هستند که او درست قبل از 
یکی از مسابقه های تیمش، این نمایش 
را برای دریافت دســتمزد راه انداخته 
و صدرنشــینی تیم را با خطــر روبه رو 
کرده اســت. این باورها اما هیچ نسبتی 
با »فوتبال حرفه ای« ندارند. همین امروز 
اگر مربیانی مثل پپ گواردیوال و یورگن 
کلوپ نیز حقوق شان را دریافت نکنند، 
از باشگاه های شــان جدا خواهند شد. 
همه مربی ها باید بر اساس بندهای درج 

شــده در قرارداد، »دستمزد« بگیرند و 
استراما نیز از این قاعده مستثنی نیست. 
به جای اتهام زدن بــه این مربی، باید به 
این موضوع فکر کرد که چه کسانی او را از 
فوتبال ایران فراری داده اند. به جای اتهام 
زدن به این مربی، باید به این موضوع فکر 
کرد که چطور رویای بزرگ استقالل در 
این فصل، جایش را به یک کابوس بزرگ 

و تمام نشدنی داده است.
شــاید تیم های رقیــب از جدایی 
استراماچونی »ناراضی« نباشند اما این 
بحرانی است که دیر یا زود گریبان همه 
تیم ها را خواهد گرفــت. تا همین یک 
هفته قبل، فوتبال ایران سه مربی خارجی 
بیشتر از امروز داشت اما ظرف چند روز 
قرارداد ویلموتس، دنیزلی و استراماچونی 
فسخ شده است. با این روند دیگر مربیان 
خارجی هیچ رغبتی بــرای حضور در 
فوتبال ایران ندارند و احتماال مربیانی که 
همین حاال در این فوتبال شاغل هستند 
نیز تصمیم به فسخ قراردادشان خواهند 
گرفت. شاید خیلی زود ناچار شویم به 
تماشــای »فوتبال داخلی« با مربیان و 
بازیکنان بومی عادت کنیم. موضوعی 
که بدون شــک فاصله فوتبال ایران را با 
قدرت های دیگر آسیا بیشتر خواهد کرد.

ایتالیایی ها استقالل را ترک کردند

یک داستان ناتمام!

اتفاق روز

سوژه روز

خبر شوکه کننده خروج آندره آ استراماچونی و دستیارانش از ایران، بعدازظهر یکشنبه در خروجی خبرگزاری ها 
قرار گرفت. البته که در روزهای گذشته غیبت استرا در جلسه های تمرینی، نشانه امیدوارکننده ای نبود اما مدیران 

باشگاه مثل همیشه دست روی دست گذاشتند و هیچ اقدامی برای پایان دادن به این وضعیت انجام ندادند. سرانجام مرد 
ایتالیایی، تصمیم به ترک تیمی گرفت که به سختی، صدرنشین لیگ برتر شده بود. هر لحظه که از خبر جدایی این مربی 

سپری می شود، بارقه های امید برای بازگشت او نیز کمرنگ تر به نظر می رسند.

آریا رهنورد

حاال که فضــای فوتبال ایــران کامال تحــت تاثیر جدایی 
غیرمنتظره آندره آ اســتراماچونی قرار گرفته، همه مربی های 
خارجی لیگ بیشــتر از گذشــته زیر ذره بین هستند. گابریل 
کالدرون یکی از همین مربیان خارجی است که همین حاال به 
باشگاه اولتیماتوم داده و بعید نیست در آینده ای نزدیک تصمیم 
به ترک ناگهانی پرسپولیس بگیرد. پیروزی بزرگ هفته گذشته 
در زمین ذوب، آرامش را به پرسپولیس برگردانده اما آنها برای 
امیدوار ماندن بــه قهرمانی، باید با پیروزی هــای لیگ برتر در 

»خانه« آشتی کنند.
»ضدحمله« برگ برنده پرسپولیس در هفته های گذشته 
بوده است. اصال »تصادفی« نیست که آنها این روزها در دیدارهای 
خارج از خانه، بهتر از نبردهای خانگی ظاهر می شوند. تیم های 
میزبان برابر پرسپولیس، حمله می کنند و موقعیت ضدحمله را 
برای این تیم به وجود می آورند. در آزادی اما این پرسپولیس است 
که باید توپ را تصاحب کند و به طرف دروازه رقبا برود. قرمزها 

هفته گذشته برابر ذوب، مالکیت توپ را به حریف سپردند و روی 
ضدحمله ها حساب باز کردند. این نقشه کامال مفید بود. چراکه 
سرعت ترابی، امیری و علی علیپور در زمان خلق ضدحمله ها به 
کمک قرمزهای پایتخت آمد. این ضدحمله های سریع پیش تر 
در مســابقه خارج از خانه با فوالد نیز در پرسپولیس دیده شده 
بودند. البته که مهاجمان پرسپولیس چندان »فرصت طلب« 
نیستند و ید طوالیی در از دست دادن فرصت های گل زنی دارند. 
چراکه اگر درصد زیادی از موقعیت های این تیم به گل تبدیل 
شود، آنها می توانند پیروزی های پرگلی در لیگ برتر به دست 
بیاورند. پرسپولیس در زمین ذوب آهن، امیدوارکننده ظاهر شد 
اما نباید فراموش کرد که بخشی از این نتیجه، حاصل ضعف فنی 
حریف و تفاوت مهره های دو تیم نیز بود. ذوبی ها به ویژه روی خط 
دروازه ناامیدکننده نشــان دادند و به سادگی برابر پرسپولیس 
تسلیم شدند. پرســپولیس آخرین بازی اش در آزادی تا امروز 
را با پیروزی برابر نفت آبادان در جام حذفی ســپری کرده اما در 
لیگ برتر، اوضاع بازی های خانگی این تیم چندان امیدوارکننده 
به نظر نمی رسد. تساوی با ماشین ســازی و شکست برابر نفت 
مسجدسلیمان، نشان می دهد آنها در خانه روبه روی تیم های 
ضعیف تر با مشکل روبه رو هستند. پرسپولیس کالدرون هنوز به 
تکامل نرسیده و مشکالت بزرگی را احساس می کند. این تیم در 
»تحمیل« بازی اش به رقبای دفاعی مشکالتی دارد و به همین 

خاطر امروز کار بسیار سختی در مورد تیم تدافعی مجید جاللی 
خواهد داشت. گل گهر با یک هدف کامال مشخص به آزادی قدم 
خواهد گذاشت. آنها عقب می کشند تا به کمک الیه های دفاعی، 
ابتدا گل نخورند و اگر فرصتی به دست آوردند، حریف را غافلگیر 
کنند. این تیم به ویژه روی کارهای ایستگاهی برای گل زدن به 
قرمزها برنامه خواهد داشت اما بدون تردید مهم ترین هدفش در 

این نبرد، گل  نخوردن است.
پرسپولیسی ها انتظار دارند کالدرون، این بار کم تر به ترکیب 
برنده دست بزند و حداقل زوج شجاع و سیدجالل را در قلب دفاع 
حفظ کند. زوجی که هفته گذشته نیز امتحانش را به خوبی پس 
داد. در درون دروازه، بیرو امروز دوباره به تیم برمی گردد و حاال 
کار سختی برای رقابت با رادو دارد. گلر کروات پرسپولیس یکی 
از ســتاره  های اصلی این تیم در ورزشگاه فوالدشهر محسوب 
می شد. بشار رسن که هفته گذشته درخشان ظاهر شد، این 
هفته نیز به احتمال زیاد در ترکیب ثابت سرخ ها دیده می شود. 
جلوی زمین نیز علی علیپور، مهدی ترابــی و وحید امیری، 
اصلی ترین گزینه های هجومی تیم شان به شمار می روند. اگر 
قرمزها بتوانند در این بازی از حریف جلو بیفتند، بعید نیست باز 
هم کمال کامیابی نیا در دقایق پایانی به زمین فرستاده شود و 
دومین بازی  اش را در این فصل پشت سر بگذارد. رسیدن کمال 
به فرم مطلوب، اهمیت بسیار زیادی برای کالدرون و تیمش 

دارد. خط خوردن امید عالیشاه و سیامک نعمتی از فهرست ۱8 
نفره، نشان می دهد مرد آرژانتینی هنوز هم آنها را نبخشیده و 
قصد ندارد از بی انضباطی آنها در جلسه های تمرینی به سادگی 
عبور کند. حریف امروز پرسپولیس، یکی از تیم های تازه وارد و 
البته یکی از کاندیداهای جدی سقوط به رقابت های لیگ یک 
است. گل گهر سیرجان هنوز نتوانسته اولین پیروزی تاریخش 
را در لیگ برتر جشــن بگیرد. گل گهر در ۱۲ بازی گذشــته، 
۶ بار مســاوی کرده و ۶ بار نیز طعم شکست را چشیده است. 
این تیم در ۶ بازی گذشــته اش فقط یک گل به ثمر رسانده و 
با وجود پیشرفت در ســبک بازی، همچنان مشکالت بزرگی 

در گل زنی دارد.
مجید جاللی، همیشه چالش های دشواری برای پرسپولیس 
ساخته و امروز هم تیمش را برای امتیاز گرفتن به آزادی خواهد 
آورد. هیچ کس از گل گهر انتظار زیادی ندارد اما پرسپولیسی ها 
در این بازی، تنها از تیم شان پیروزی می خواهند. حاال که سپاهان 
و شهرخودرو امتیاز از دست داده اند و استقالل و تراکتور درگیر 
مشکالت درونی هســتند، زمان خوبی برای جهش قرمزها در 
جدول از راه رسیده است. هرچند که بعید نیست آنها نیز دیر یا 
زود دچار چنین مشکالتی بشــوند. این روزها در فوتبال ایران، 
نمی شود به هیچ چیز اعتماد کرد. به ویژه در باشگاه هایی که اصول 

مدیریتی شان نسبت چندانی با حرفه ای گری ندارد.

مهم نیست که اســتقالل در چه رده ای از 
جدول لیگ برتر باشد، حتی اگر آنها با اختالف 
زیاد هم در صــدر جدول دیده شــوند، باز هم 
مدیران باشــگاه اجازه نمی دهند یک روز آرام 
و بی دغدغه بــرای هواداران آبــی رقم بخورد. 
معلوم نیســت دیگر این مدیران باید چه کاری 
انجام بدهند تا خبر برکناری شان از راه برسد. 
اســتقالل با فتحی و همکارانــش، هرگز رنگ 
آرامش را ندیده و تا زمانی که آنها روی صندلی 
مدیریتی باشگاه باقی بمانند، آب خوش از گلوی 
هیچ هواداری پایین نخواهد رفت. امیرحسین 
فتحی حاال دیگر »متخصــص« تصمیم های 
اشــتباه و رفتارهای نابخردانه شــده و هر روز 
اســتقالل را به لبه پرتگاه نزدیک تر می کند. از 

همان فصل گذشته، عمال هیچ چیز در باشگاه 
»درست« نبوده و با این روند، هرگز هم درست 
نخواهد شد.از زمان اخراج وینفرد شفر تا امروز، 
مدیران باشــگاه بارها و بارها ثابت کرده اند که 
عمال هیچ سررشــته ای از مدیریــت یک تیم 
فوتبال ندارند. پروســه برکناری شفر، خودش 
یک اشــتباه بزرگ بود. تیم به جــای احترام 
گذاشتن به سرمربی اش، »مانع« از ورود او به 
تمرین شــد و پسر شــفر نیز از همه چیز فیلم 
گرفت تا یــک مدرک مهم علیه اســتقالل در 
پرونده شکایت شفر وجود داشته باشد. پس از 
آن، مدیران استقالل به فرهاد مجیدی اعتماد 

کردند اما عمر این اعتماد، فقط چند هفته 
بود. اگر فرهاد مربــی قابلی نبود، معلوم 

نیست چرا آنها در حساس ترین هفته های باقی 
مانده از لیگ برتر و در لیگ قهرمانان آسیا، او را 
روی نیمکت شان نشاندند و اگر مربی قابلی بود، 
معلوم نیست چرا به سرعت کنار گذاشته شد. 

طبیعتا مدیران باشــگاه باید بهتر از هر 
کسی شــرایط مالی تیم شان را 

بدانند. طبیعتا اگر اســتقالل 
پــول کافی را بــرای جذب 

یــک مربــی گرانقیمت 
خارجی نداشت، باید از 
همان ابتدا به یک گزینه 
دیگر تکیــه می کرد اما 
جذب استراما و تماشای 

جدایی او، یک فاجعه 

تمام عیار بــود. اصال معلوم نیســت پول های 
باشگاه اســتقالل کجا هســتند. مگر نه اینکه 
طلب پرو پئییچ از حساب تیم در فیفا پرداخت 
شد و قرار بود آن پول برای پرداخت به پاتوسی 
باقی بماند؟ پس چرا نه پاتوسی جذب شد و نه 
حتی یکی از اقســاط قرارداد استراما در 
اختیار او قرار گرفت؟ چــرا نه مبلغ 
رضایتنامه امید نورافکن پرداخت 
شــد و نه شــرایط مالی باشــگاه، 
کمی بهبود پیــدا کرد؟ حتی نامه 
حذف تیــم از لیگ 

قهرمانان ۲۰۲۰ نیز رســیده بود اما در نهایت 
در آخریــن لحظه ها جلوی ایــن اتفاق گرفته 
شــد. با این مدیران اما اصال نمی شود به آینده 

امیدوار ماند.
وقتی اســتراماچونی حاضر نشد تیمش را 
تمرین بدهد، وقتی با لباس شخصی در تمرین 
حاضر شد و نارضایتی اش را علنی کرد، مدیران 
باشــگاه هیچ قدمی برای تغییــر دادن اوضاع 
برنداشتند. بعید نیســت حتی آنها هم با کوچ 
مربی ایتالیایی موافق بوده باشــند و دیر یا زود 
به سراغ یک مربی ایرانی بروند. رویای هوادارها 
به همین سادگی روی سرشان خراب شده اما 
مدیران استقالل، مشغول سوراخ کردن کشتی 
خودشان هســتند و وزارت ورزش، هنوز قصد 
ندارد به این ترکیب بازنده دســت بزند. چه با 
اســتراما و چه بدون او، کار کردن با این گروه 
از مدیران دیگر محال است. همه استقاللی ها 
در انتظار استعفای دســته جمعی این مدیران 

ناکام هستند.

در جست وجوی برد برابر تیم بدون برد

حمله به جای ضدحمله!

استقالل، صدرنشینی که چوب مدیرانش را می خورد

کشتی سوراخ، ناخدای عاصی!

همین امروز اگر مربیانی 
مثل پپ گواردیوال و یورگن 

کلوپ نیز حقوق شان 
را دریافت نکنند، از 

باشگاه های شان جدا 
خواهند شد. همه مربی ها 

باید بر اساس بندهای 
درج شده در قرارداد، 
»دستمزد« بگیرند و 

استراما نیز از این قاعده 
مستثنی نیست
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