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سقوط شطرنج با رفتن فیروزجا

مسابقات قهرمانی سریع و برق آسای جهان 
2019 به میزبانی روسیه آغاز شد و علیرضا فیروزجا 
در این مســابقات با پرچم فدراسیون جهانی به 
مصاف حریفانش رفت و از زیر پرچم ایران خارج 
شد. فیروزجا در دور اول مقابل نوئل از سوئیس به 
تساوی رسید، در دور دوم برابر آنور به برتری دست 
یافت، در دور سوم و چهارم آنتون کریف از اوکراین 
و کاریاکین، نایب قهرمان اسبق جهان را شکست 
داد و در دور پنجم مقابل دودا از لهستان شکست 
خورد. خیلی زود اما فدراسیون ایران با سقوط 9 
پله ای تبعات این اتفاق را احساس کرد؛ از آنجایی 
که فیروزجا با پرچمی به غیر از ایران در مسابقات 
جهانی به میدان رفته، امتیازات او از امتیازات ایران 
پاک شد تا شطرنج ایران که خودش را به رده 20 
جهان رسانده بود، به رده بیست و نهم سقوط کند. 
به نظر می رسد با این شرایط رسما فیروزجا دیگر 
نمی خواهد با پرچم ایران در مسابقات بین المللی 
شطرنج بازی کند و دلیلش هم مخالفت شورای 
برون مرزی با اعزام شــطرنج بازان تیم مردان به 

مسابقات جهانی سریع و برق آسای مسکو بود.
    

قهرمان نیم فصل در خانه باخت
مسابقات بســکتبال لیگ برتر باشگاه های 
کشــور با برگزاری دیدارهای هفته چهاردهم 
وارد مرحله برگشت شد. در این هفته از رقابت ها 
تیم مهرام که قهرمانی نیم فصــل را از آن خود 
کرد، در دیدار خانگی مقابل ذوب آهن متحمل 
شکست شد. این تیم در پایان یک بازی نزدیک 
۸۳ بر ۸0 مغلوب حریف اصفهانی اش شــد تا 
سومین شکست خود در این فصل را تجربه کند. 
اصفهانی ها نیز در حالی این بازی را به سود خود 
تمام کردند که با حکم کمیته انضباطی بازنده 
آخرین دیدار نیم فصل نخست شدند اما در این 
بازی نشــان دادند که حرف های زیادی برای 
گفتن در نیم فصل دوم دارنــد. همچنین تیم 
شــهرداری گرگان در حضور تماشاگرانش برد 
راحتی برابر شــهرداری بندرعباس به دســت 
آورد، همان گونــه که شــیمیدر دیگر مدعی 
لیگ موفق به شکست شورا و شهرداری قزوین 
شد. در این دو دیدار شــهرداری گرگان ۸5 بر 
76 پیروز شد و شــیمیدر 71 بر 57 به پیروزی 
رسید.  در دیگر دیدارهای این هفته رعد پدافند 
هوایی شهرکرد ۸7 بر 70 صنعت مس کرمان را 
شکســت داد، آویژه صنعت پارسا مشهد 6۸ بر 
56 توفارقان آذرشــهر را از پیش رو برداشت و 
پاالیش نفت آبادان 57 بر 46 برابر اکسون تهران 
به پیروزی رسید. از هفته چهاردهم لیگ برتر 
بســکتبال دیدار تیم های پتروشیمی و نیروی 

زمینی لغو شد.
    

خداحافظی با 4 والیبالیست
هفته آخر اردوی آماده سازی تیم ملی والیبال 
ایران برای مســابقات انتخابی المپیک، از امروز 
)شــنبه هفتم دی( با ترکیب جدیــد پیگیری 
خواهد شد. بر این اساس و با نظر ایگور کوالکوویچ 
سرمربی تیم ملی، در روزهای گذشته 6 بازیکن به 
نام های امین اسماعیل نژاد، علی رمضانی، سعید 
جواهری توانا، امین رضوی، محمود رسولی و سلیم 
چپرلی از اردو خارج شدند. همچنین سیدمحمد 
موسوی، میالد عبادی پور و مرتضی شریفی از روز 
شنبه در تمرینات حاضر می شوند تا سرمربی تیم 
ملی، در هفته پیش رو  14 بازیکن اعزامی را از بین 
اردونشینان انتخاب کند. ملی پوشان ایران خود را 
برای حضور در مسابقات انتخابی المپیک آماده 
می کنند که از 17 تــا 22 دی در جیانگمن چین 
برگزار خواهد شــد. ایران در مرحله گروهی این 
رقابت ها با تیم های چین، قزاقستان و چین تایپه 

همگروه است.
    

افزایش دوبرابری حقوق
در سال المپیک، وزارت ورزش و کمیته ملی 
المپیک در تالش هســتند که از فدراسیون های 
المپیکی حمایت کنند، تعییــن حقوق به مدت 
یک ســال برای ورزشکارانی که سهمیه المپیک 
گرفته اند یکی از این اقدامات است و در همین راستا 
حقوق سرمربیان تیم های ملی افزایش پیدا خواهد 
کرد. بر این اساس حقوق غالمرضا محمدی و محمد 
بنا سرمربیان تیم های ملی آزاد و فرنگی از ماه آینده 

حدودا با افزایش دوبرابری مواجه خواهد شد.

منهای فوتبال

آریا طاری

وقتــی مــارک ویلموتــس بــه 
همکاری اش با تیم ملی ایران پایان داد، 
بیشتر سرزنش ها در مورد مربی بلژیکی 
به این نکته مربوط می شدند که آقای 
مربی حتی برای نجــات رزومه اش از 
شکست های مداوم هیچ تالشی انجام 
نداده و تنهــا برای »پول« بــه دوران 
حضورش در فوتبال ایــران پایان داده 
است. حاال اســتراماچونی نیز درست 
چنین کاری کرده و با وجود نیاز مبرم 
به عوض کردن شرایط کاری اش و پایان 
دادن به شکست های سریالی، قید ادامه 

حضور در استقالل را زده است. بین این 
دو مربی اما یک تفــاوت بزرگ و مهم 
وجود دارد. شرایط ویلموتس طوری بود 
که شاید حتی اگر در تیم ملی ماندگار 
می شد، باز هم با یک شکست شغلش را 
از دست می داد. تیم ملی با او، دو باخت 
ناامیدکننده را تجربه کرده بود و شرایط 
خوبی در جدول مرحله پیش مقدماتی 
جام جهانی نداشت. تیم استراماچونی اما 
یکی از مدعیان اصلی قهرمانی لیگ برتر 
به شمار می رفت و این مربی، می توانست 
در فوتبال ایران از همــه کابوس های 
قبلی اش فاصله بگیــرد. او با بدقولی 
باشگاه و وعده های بی سرانجام مدیران 

استقالل روبه رو شــد و حق داشت که 
علیه آنها طغیان کنــد اما این مربی به 
جز استقالل، به تیمش، هوادارانش و 
البته بیشتر از همه به کارنامه خودش 
پشــت کرد. شــاید خیلی ها حق را به 
مرد ایتالیایی بدهند، شــاید خیلی ها 
همچنان مشغول ستایش از او باشند، 
شاید خیلی ها همچنان در انتظار بمانند 
تا او روزی دوباره سرمربی استقالل شود 
اما این ماجرا، زاویه های دیگری هم دارد 
که باید به آنها توجه کرد. در اینکه مرد 
ایتالیایــی در کوتاه ترین زمان ممکن 
تاثیر شــگرفی روی تیمش گذاشته، 
تردیدی وجود ندارد. در اینکه او توانسته 

به لحاظ تاکتیکی، امضای خودش را در 
این فوتبال پیاده کند هم شکی نیست 
اما این وسط، باید به این نکته هم توجه 
کرد که تصمیم نهایی او، در تعارض با 
خواســته میلیون ها هوادار بوده است. 
مردی که در جلســه های تمرینی به 
یک هوادار نابینا قــول قهرمانی داده 
بود، مردی که با جدیت از موفقیت در 
این باشگاه حرف می زد، حتی با وجود 
دریافت بخشی از مطالباتش حاضر به 
بازگشت به تهران نشد. در هیچ نقطه ای 
از دنیا، یک مربی همه دســتمزدش را 
قبل از شروع فصل دریافت نمی کند. او 
اگر می خواست، حداقل کمی با باشگاه 

راه می آمد و به تهران برمی گشــت اما 
شرط های این مربی اساسا شرط هایی 

برای »نیامدن« بودند.
هیچ چیز به اندازه »وقت نشناس« 
بودن، کارنامه یک مربــی را به خطر 
نمی انــدازد. هیــچ چیز بــه اندازه 
وقت نشــناس بــودن، آینــده یک 
مربی را تهدیــد نمی کنــد و به نظر 
می رسد استراماچونی، اصال نسبتی 
با وقت شناســی ندارد. درســت مثل 
گزینه ای که حاال به عنوان »جانشین« 
او مطرح می شود. اگر اســتراما برای 
رفتن بیش از حد »عجله« به خرج داد 
و هم تیمش و هم خودش را به مسیر 
نامناسبی برد، فرهاد مجیدی نیز برای 
حضور روی نیمکت آبی هــا بیش از 
حد عجله  دارد. عجله ای که می تواند 
کار دست او و تیمش بدهد. در اولین 
روزهای ســفر ناگهانی اســترا، همه 
هوادارها و بازیکن هــا حامی بی قید 
و شــرط این مربی بودند اما ناگهان، 
لحن ها در مورد او عوض شد. کاپیتان 
تیم از تصمیم سرمربی اش انتقاد کرد و 
این انتقاد به سایر بازیکنان نیز رسید. 
حاال حتی گروهــی از هوادارها نیز به 
شدت از اســتراماچونی و تصمیمش 
شاکی هستند. استراما با این جدایی، 
نزدیک ترین پــروژه اش به موفقیت 
در همه این ســال ها را نابود کرد و این 
درست همان کاری است که فرهاد در 
آســتانه انجام دادنش قرار دارد. هنوز 
کســی فراموش نکرده کــه مجیدی 
در همان دوران کوتاه ســرمربیگری 
باشگاه، چقدر از آرامش و تمرکز دور 
بود. اگر فرهــاد گزینــه خوبی برای 
باشگاه بود، باید در همان مقطع حفظ 
می شد. مدیران باشگاه اما به درستی، 
تصمیم گرفتند یک مربی پرتجربه تر 
را جایگزین فرهــاد کنند. مجیدی به 
سرعت هدایت تیم ملی امید را پذیرفت 

و به همان ســرعت نیز در اولین پروژه 
جدی کارش شکســت خورد. ظاهرا 
او هنوز توانایی » نــه » گفتن به هیچ 
پیشنهادی را ندارد و تمایلی به سبک 
و سنگین کردن پیشنهادهای کاری از 

خودش نشان نمی دهد.
وقتش نبود آقای اســتراماچونی. 
وقتش نبود که اســتقالل را در چنین 
فرمی به حال خودش رها کنید. وقتش 
نبود که رویای قهرمانی هواداران باشگاه 
را در معرض نابودی قرار بدهید. وقتش 
نبود که چنین شــرط های ناممکنی 
پیش روی باشگاه قرار بدهید. وقتش 
نبود که تنها پــس از چند ماه، نیمکت 
یکی از بهترین تیم های فصل را خالی 
کنید. و البته؛ وقتش نیست آقای فرهاد 
مجیدی. وقتش نیست که خودتان را 
در چنین فشــاری قرار بدهید. وقتش 
نیست که به مدیران باشگاه اجازه بدهید 
پشت محبوبیت تان پنهان شوند. وقتش 
نیست نیمکتی که این چنین با حاشیه و 
هیاهو گره خورده را همین قدر ناگهانی 
به دست بیاورید. رفتن استراما، استقالل 
را خوشــبخت نمی کند. آمدن فرهاد 
مجیدی هم. صد حیف کــه آن مربی 
رفت و صد حیف که باشگاه، جانشین 

بهتری برای او نداشت.

برای آندره آ استراماچونی و فرهاد مجیدی

وقتش نبود، وقتش نیست!

اتفاق روز

چهره به چهره

استراما می رود وفرهاد می آید. شاید بعد از چند نتیجه ناامیدکننده استقالل در شروع فصل، چنین تصوری در بین 
بعضی از هواداران باشگاه شکل گرفته بود. تنها در فوتبال ایران است که فرض غلط به پیش بینی درست می انجامد. مرد 

ایتالیایی باشگاه را ترک کرد اما برخالف چیزی که در شروع فصل انتظار می رفت، یک مربی »بازنده« نبود. او ناگهان تصمیم 
به ترک استقالل گرفت و شرط هایی پیش روی باشگاه گذاشت که عمل کردن به آنها تقریبا غیرممکن به نظر می رسید. بین 

او و جانشینش یک نقطه اشتراک مهم وجود دارد. هر دو نفر متخصص رها کردن تیم شان در میانه های فصل هستند!

یکی از آخرین امیدهای منچسترسیتی برای شکست خوردن لیورپول در این فصل، 
از دست رفت. تنها چند روز بعد از قهرمانی در جام باشگاه های جهان، لیورپول با پیروزی 
به لیگ برتر برگشت و نزدیک ترین تعقیب کننده اش را نابود کرد. قرمزها چهار بار دروازه 
لستر را باز کردند و به همه نشان دادند که هیچ رقیبی برای قهرمانی در این فصل ندارند. 
لیورپول تا امروز در این فصل تنها به یونایتد امتیاز داده و در همه دیدارهای دیگر این فصل 
به پیروزی دست پیدا کرده است. تیری آنری پیش بینی کرده که تیم یورگن کلوپ، »بدون 
شکست« قهرمان لیگ می شود و »جام طالیی« را از آن خودش می کند. جامی که تنها 
به تیم های بدون شکست تعلق خواهد گرفت. برای پی بردن به اهمیت این کار بزرگ، 
کافی است بدانیم که در طول تاریخ فوتبال انگلیس تنها دو تیم موفق به انجام چنین کاری 
شده اند. اولین بار باشگاه »پرستون نورث اند« بود که دست به چنین کاری زد. این باشگاه 
در سال 1۸۸9، بدون شکست قهرمان فوتبال انگلیس شد. پرستون همچنین اولین 
باشگاه انگلیسی تاریخ است که توانسته »دبل« قهرمانی در لیگ و جام حذفی را جشن 

بگیرد. پرستون سال 19۸9 با 1۸ پیروزی و چهار تساوی، قهرمان لیگ شد. آنها به کمک 
ستاره های اسکاتلندی شــان جیمی راس، دیوید راسل، جک گوردون و سم تامسون، 
تیمی فوق العاده بودند. پس از آن موفقیت بزرگ، یکی از سکوهای ورزشگاه خانگی این 
تیم به نام سکوی شکست ناپذیران معروف شد. این رکورد بیشتر از صد سال در اختیار 
باشگاه پرستون بود. سال 2004 تیم آرسنال رویایی آرسن ونگر، چنین موفقیتی را تکرار 
کرد. آنها در همه ۳۸ بازی لیگ برتر بدون شکست ماندند تا جام طالیی منحصربه فردی را 
باالی سر  ببرند. در تاریخ لیگ برتر، تنها آرسنال موفق به بردن این جام خاص شده است. 
تیم آرسن ونگر با روند 49 بازی بدون شکست، طوالنی ترین روند شکست ناپذیری را در 

تاریخ فوتبال انگلیس از آن خودش کرده است.
نتایج لیورپول کلوپ، خارق العاده به نظر می رسند. این تیم حاال دیگر در همه نقاط 
زمین، به ثبات رسیده و حتی مصدومیت یک یا چند بازیکن، روند درخشانش را تغییر 
نمی دهد. لیورپول شاید به اندازه گذشــته زیبا و شورانگیز بازی نکند اما حاال به خوبی 
می داند که چطور باید به عنوان تیم برنده از زمین خارج شود. در هفته های باقی مانده، 
رقبای زیادی در کمین لیورپول خواهند بود. تاتنهام با ژوزه مورینیو، امیدوار است دوباره 
یک ضربه بزرگ به قرمزها بزند. میکل آرتتا به عنوان سرمربی آرسنال، می خواهد از رکورد 
توپچی ها محافظت کند. پپ گواردیوال و تیمش هم دســت به هر کاری خواهند زد تا 

حداقل لیورپول بدون شکست، قهرمانی را تصاحب نکند. شاید برای هواداران لیورپول که 
سال های سال در انتظار قهرمانی لیگ بوده اند، حتی قهرمانی با شکست نیز کامال ارزشمند 
باشد اما تیم جاه طلب یوگی، قصد ندارد به همین سادگی دست از موفقیت بردارد. آنها همه 
آمادگی های الزم را برای تاریخ سازی دارند و به نظر می رسد این بار دیگر هیچ چیزی مانع 
قهرمانی  و حتی تاریخ سازی شان نخواهد شد. با حفظ این روند رویایی و شگفت انگیز، تیم 

کلوپ سومین تیم بدون شکست تاریخ فوتبال انگلیس خواهد شد.

آریا رهنورد

فوتبال درســت به اندازه همــه مزیت های 
فوق العــاده اش، بی رحــم هم هســت. خیلی 
از فوتبالیســت ها به ســرعت بــه بزرگ ترین 
آرزوهای شان می رســند اما فراموشی گاهی به 
شــکل غیرمنتظره ای در انتظار آنها خواهد بود. 
لیگ نوزدهم تا امروز، ستاره ها و پدیده های خاص 
خودش را داشــته اســت. مهدی قائدی در صدر 
جدول گل زنان دیده می شود. مهدی ترابی فصل 
درخشانی را پشت سر گذاشته است. شهریار مغانلو 
فراتر از حد انتظار نشان داده و محمد محبی، یکی از 
پدیده های مهم لیگ بوده است. با این وجود لیگ 
برتر، بازیکن هایی دارد که این ماه ها به فراموشی 
سپرده شده اند. نام هایی که البته هنوز می توانند 
اوضاع را به سود خودشان تغییر بدهند و نگاه ها را 

عوض کنند.
مرتضی آقاخان

داستان مرتضی آقاخان، یکی از تناقض های 
بزرگ فوتبال ایران است. او با وجود عضله های بزرگ 

و اســتایل فوق العاده اش، دائما مصدوم می شود. 
آقاخان دو سال قبل به استقالل ملحق شد اما به 
محض پیوستن به این باشگاه، مصدومیت شدیدی 
را تجربه کرد. او دوران کابوس وار آسیب دیدگی را 
پشت سر گذاشت و درست وقتی آماده بازگشت 
به ترکیب تیم بود، دوباره یک مصدومیت جدی 
دیگر را تجربه کرد. وینفرد شفر هرگز نتوانست از 
این مهاجم خوش قد و قامت استفاده کند. برخالف 
آن چیزی که تصور می شد، ستاره سابق پیکان هرگز 
نتوانست زیر نظر استراماچونی نیز به میدان برود. 
آقاخان این روزها دوباره آماده شده که برای آبی ها 
بازی کند. البته به این شرط که در مصدومیت های 
وحشتناک هت تریک نکند! او زمان بسیار زیادی 
را از دســت داده و حاال دیگر هیچ وقتی برای هدر 

دادن ندارد.
رضا شکاری

شکاری مسیر ســردار آزمون را دنبال کرد و از 
یک تیم اصفهانی، به روبین کازان رفت اما برخالف 
سردار، او نتوانست به یکی از چهره های موثر لیگ 
روسیه تبدیل شود. رضا پس از ناکامی در روبین، 

تصمیم گرفت به فوتبال ایران برگــردد. او که با 
پیشنهاد بازی برای پرسپولیس روبه رو شده بود و 
در یک قدمی پیوستن به این باشگاه قرار داشت، 
سرانجام به تراکتورسازی رفت اما به دلیل شکایت 
باشــگاه ذوب آهن، فرصت بازی برای تبریزی ها 
را از دست داد. رضا شــکاری که انتظار می رفت 
از ســتاره های لیگ نوزدهم باشد، مدت زیادی با 
فراموشی دست و پنجه نرم کرده و امیدوار است این 

فرصت از دست رفته را جبران کند.
محمد بلبلی

به همان سرعت که در لیگ برتر به یک »پدیده« 
تبدیل شده بود، در مســیر فراموشی قرار گرفت. 
تا قبل از لیگ هجدهــم، هیچ کس نامی از بلبلی 
نشنیده بود. او ناگهان در سپیدرود رشت چشم ها را 
خیره کرد و زیر نظر علی کریمی و نادر دست نشان، 
نمایش های فوق العاده ای داشت. بلبلی که ظاهرا 
حتی خودش نیز با این موفقیت ناگهانی شگفت زده 
شده بود، در تابستان به صورت موازی با استقالل 
و فوالد قرارداد بست. موضوعی که موجب شد او 
یک نیم فصل را به خاطر محرومیت از دست بدهد. 
بلبلی هنوز در لیگ نوزدهم توپ نزده و انگیزه  بسیار 

زیادی برای درخشیدن در ترکیب استقالل دارد.
امیر روستایی

در شروع فصل، مهره ثابت تیم گابریل کالدرون 

بود. مرد آرژانتینی خیلی زود به امیر روســتایی 
اعتماد کرد و او را در ترکیب 11 نفــره قرار داد اما 
نمایش روستایی، اصال امیدوارکننده نبود. او ناگهان 
به لیست سیاه سرمربی تیمش رفت و دیگر حتی 
یک دقیقه نیز برای پرسپولیس بازی نکرد. حاال 
شنیده می شود که نام او، در فهرست مازاد باشگاه 
قرار گرفته است. با این وجود او هنوز هم در عضویت 

تیم ملی امید است.
محمدرضا اخباری

ایــن فصــل در دیدارهــای حذفــی برای 
تراکتورســازی بــازی کــرد اما در لیــگ برتر، 
نیمکت نشــین مطلق رشــید مظاهری بود. در 
ســال های بازی برای ســایپا، انتظــار می رفت 
اخباری در آینده مرد شــماره یک تیم ملی باشد. 
او در یک انتقال جنجالی راهی تراکتورسازی شد 
و در این تیم نیز خوش درخشید اما در پایان دوران 
سربازی و پس از بازگشت به سایپا، بخش مهمی 
از قابلیت هایش را از دســت داد. او حاال دیگر گلر 
چندان قابل اعتمادی برای تیم تبریزی محسوب 

نمی شود.
امید جهانبخش

خیلی ها از او به عنوان یکی از اســتعدادهای 
مهم لیگ برتر نام می بردند. امید بهترین روزهای 
فوتبالش را در صبای قم ســپری کرد و گل های 

فوق العاده ای برای این تیــم زد اما پس از عوض 
کردن تیم، دیگر از دوران درخشش دور شد. امید 
در نفت آبادان و نه در سایپا، شمایل یک بازیکن 
بااستعداد را نداشت. از مدت ها قبل، دیگر هیچ 

خبری از این بازیکن شنیده نشده است.
محسن فروزان

چند اشتباه متوالی در دیدار فصل گذشته با 
سپیدرود رشت، آخرین مسابقه محسن فروزان 
در لیگ برتــر را رقم زد. او با اتهام اثبات نشــده 
»شرط بندی« از باشگاه کنار گذشته شد و حتی 
خبر دســتگیری اش نیز به گوش رسید. اتهام 
فروزان هنوز به اثبات نرسیده اما با این وجود او 
دیگر در حوالی لیگ برتر آفتابی نشده و با هیچ 

باشگاهی قرارداد امضا نکرده است.
محسن مسلمان

خوب، بد، زشت. این خالصه دوران فوتبال 
محسن مسلمان اســت. بازیکنی که به عنوان 
یک بازیکن فوق العاده مستعد رشد کرد، یک 
دوره افت وحشــتناک را پشــت سر گذاشت، 
دوباره در پرسپولیس احیا شد و پیشرفت کرد 
اما باز هم از جلوی چشم ها کنار رفت. محسن 
با چسبی مستحکم به نیمکت سپاهان دوخته 
شــده و ظاهرا قرار نیســت نیمکت نشینی را 

ترک کند.

لیورپول، ضلع سوم یک مثلث جاودانه

شکست ناپذیران!

درباره هشت بازیکنی که از جلو چشم ها محو شده اند

فراموش شدگان!

شاید خیلی ها حق را به 
مرد ایتالیایی بدهند، شاید 
خیلی ها همچنان مشغول 
ستایش از او باشند، شاید 

خیلی ها همچنان در انتظار 
بمانند تا او روزی دوباره 
سرمربی استقالل شود 
اما این ماجرا، زاویه های 

دیگری هم دارد که باید به 
آنها توجه کرد
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