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 يزداني با ضربه فني 
المپيك را از دست داد

رقابت انتخابی درون اردویی وزن ۶۵ کیلوگرم 
تیم ملی کشتی آزاد برای شناخت نماینده ایران 
در المپیــک ۲۰۲۱ توکیو، روز گذشــته میان 
امیرمحمــد یزدانی و مرتضی قیاســی در خانه 
کشتی شهید صدرزاده برگزار شد. در این مبارزه 
که با دو کیلوگرم ارفاق وزن برگزار شــد، قیاسی 
با بدنی آماده و نمایشی مسلط موفق شد با ضربه 
فنی به برتری برسد و به عنوان نماینده وزن ۶۵ 
کیلوگرم تیم ملی کشــتی آزاد ایران در المپیک 
توکیو معرفی شود. قیاســی تا ثانیه پایانی ۱۰ بر 
پنج پیش بود و در لحظات آخــر موفق به ضربه 
فنی یزدانی شــد. این مبارزه در سه دقیقه وقت 
نخست با حســاب یک بر صفر به سود یزدانی به 
پایان رســید. کادر فنی تیم ملی پیش از انجام 
این مبــارزه اعالم کرده بود کــه رقابت انتخابی 
این وزن در یک  مبــارزه برگزار می شــود و در 
صورت صالح دید مربیان و اشــتباهات داوری، 
مبارزه تکرار خواهد شــد. اما بعد از این مسابقه 
غالمرضا محمدي سرمربی تیم ملی کشتی آزاد 
گفت:»با توجه به اینکه مشکلی در مبارزه نخست 
انتخابی میان یزدانی و قیاسی رخ نداد و یزدانی با 
اختالف باال شکست خود، مبارزه انتخابی تکرار 
نمی شود.« یزدانی چندی پیش در گزینشی آسیا 
در قزاقستان با کسب مدال نقره موفق به کسب 
سهمیه المپیک شد و قیاســی نیز به مدال برنز 
آسیا رسید. تاکنون رقابت انتخابی اوزان ۵۷ و ۸۶ 
کیلوگرم کشتی آزاد ایران با معرفی رضا اطری و 
حسن یزدانی برگزار شده و قرار است نمایندگان 
ایران در ســه وزن باقی مانــده ۷۴، ۹۷ و ۱۲۵ 
کیلوگرم با اعزام به تورنمنت لهستان که ۱۸ و ۱۹ 

خرداد برگزار می شود، مشخص شوند.
    

موسوي بمب نقل و انتقاالت 
فنرباغچه

سیدمحمد موسوی، ســتاره باتجربه والیبال 
ایران که در دو فصل اخیر در لیگ های لهستان 
و ایتالیا به میــدان رفته، گویا قصــد دارد بعد از 
المپیک توکیو چالــش جدیدی را تجربه کند. از 
چند روز قبل برخی رسانه های ترکیه ای خبر از 
مذاکرات جدی این مدافع ایرانی با فنرباغچه داده 
بودند و روز گذشته خبر توافق نهایی موسوی با 
این باشگاه ترکیه ای منتشر شــده است. بدین 
ترتیب لژیونر والیبال ایران که ســال گذشته در 
لیگ ایتالیا و در تیم پیاچنزا توپ می زد، امسال 
قصد دارد که در لیگ ترکیه حضور داشته باشد. 
البته این ملی پوش والیبال اکنون پیشنهادهای 
دیگری هم دارد. با توجه به اخبار منتشر شده از 
رسانه های ترکیه ای، انتقال محمد موسوی قطعی 
شده؛ چراکه از او به عنوان بمب نقل و انتقاالت تیم 
فنرباغچه یاد می شود. دانیل کاستالنی، سرمربی 
آرژانتنینی ســابق موسوی در لهســتان اخیرا 
هدایت فنرباغچه را برعهده گرفته و دلیل اصلی 
حضور موسوی در اســتانبول نیز حضور همین 
مربی به نظر می رســد. این اتفاقات در حالی رخ 
می دهد که سیدمحمد موسوی در ایتالیا حضور 
دارد و از روز گذشته همراه با تیم ملي کارش را در 

لیگ ملت ها آغاز کرد. 
    

واليبال بانوان كمك خارجي 
مي خواهد

تیم ملی والیبال زنان ایران شــهریور ۱۴۰۰ 
مســابقات قهرمانی آســیا را پیش رو دارد و به 
تازگی اولین اردوی آماده سازی خود را آغاز کرده 
است. فریبا صادقی سرمربي تیم ملي نیز معتقد 
اســت که برای ارتقاي ســطح والیبال زنان باید 
یک مربی خارجی را جذب و برنامه ای بلند مدت 
اجرا کرد. او در این باره گفت: »یاز اســت که یک 
مربی خارجي بلند مدت در ایران باشد و اردوهای 
مستمری داشته باشیم. از طرفی داشتن یک لیگ 
خوب و قوی که باعث شود بازیکنان رقابت خوبی 
را تجربه کنند از اهمیت باالیی برخوردار است، 
چون بازیکنان مــا به اندازه کافی به مســابقات 
برون مرزی اعزام نمی شــوند و شاید لیگ قوی 
این نقص را جبران کند. جوان گرایی نیز می تواند 
به پیشــرفت والیبال کمک کند. مربیان داخلی 
توان خود را بــرای ارتقاي والیبــال زنان به کار 
گرفته اند اما تجارب به دســت آمده، ثابت کرده 
که نتوانسته اند در کسب سکو موفق عمل کنند و 

کاری از پیش ببرند.« 

منهای فوتبال

آریا طاری

تماشایی ترین مسابقه این فصل قاره 
سبز هم ســرانجام از راه رسید. نبرد دو 
تیمی که بعد از یــک فصل خوب، برای 
قهرمانی در اروپا با هم مبارزه می کنند. 
چلســی از ســال ۲۰۰۹ به بعد، هرگز 
موفق به شکست ســیتی در سه دیدار 
متوالی نشده و امشب علیه این طلسم 
می جنگد. آنها بین سال های ۲۰۰۵ و 
۲۰۰۹ در هشت بازی پیاپی، این حریف 

را با شکست روبه رو کرده بودند. این دو 
تیم در لیگ برتر هر ســال با هم روبه رو 
می شوند اما آخرین تقابل اروپایی شان 
به ســال ۱۹۷۱ برمی گردد. جایی که 
آنها در نیمه نهایی جــام برندگان جام 
اروپا با هم مسابقه دادند و چلسی در هر 
دو جدال پیروزی بــا حداقل اختالف 
گل را جشــن گرفت. منچسترسیتی 
امشب اولین حضورش را در فینال لیگ 
قهرمانان جشن می گیرد. آنها نهمین 
باشگاه انگلیسی هســتند که این کار 

بزرگ را انجام داده اند. چلسی هم یکی 
از آن هشت تیم دیگر است. چلسی یک 
بار با درخشش دیدیه دروگبا، توانسته 
قهرمانی اروپا را تصاحــب کند. جالب 
اینکه در دو فصل گذشته هم، همیشه 
یکی از تیم های حاضر در لیگ قهرمانان 
»اولین« فینالش را تجربه کرده و در این 
دو سال، همیشه تیم »فینال اولی« در 

این مسابقه شکست خورده است.
به نظر می رســد پپ درســت به 
ســبک دیدارهای قبلــی تیمش در 

لیگ قهرمانان، سیتی را بدون مهاجم 
تخصصی به این بازی خواهد فرستاد. 
روی خط دروازه، ادرسون برای این تیم به 
میدان می رود. ترکیب خط دفاعی چهار 
نفره سیتیزن ها هم با کایل واکر در سمت 
راست، جان استونز و روبن دیاس در قلب 
دفاع و همچنین زینچنکو در ســمت 
چپ بسته می شــود. در میانه میدان، 
فرناندینیو دفاعی تریــن هافبک تیم 
است و برناردو سیلوا و ایلکای گندوگان، 
روی دســت او بازی می کنند. ریاض 

ماهرز، کوین دی بروینــه و فیل فودن 
هم تهاجمی ترین نفرات تیم هستند. 
این ســه نفر این روزها در اوج آمادگی 
به ســر می برند و تا این هفتــه از لیگ 
قهرمانان، کیفیت فنی منحصربه فردی 
داشته اند. چلســی توخل هم مندی را 
روی خط دروازه خواهد داشت. سرمربی 
آلمانی دفاع ســه نفره را برای تیمش 
ترجیح می دهد. رودیگر، تیاگو سیلوا و 
کریستیانسن، گزینه های اصلی توخل 
برای ایســتادن در قلب دفاع خواهند 
بود. آزپلیکتا و چیلیول نیز کمی جلوتر 
به عنوان بال های راســت و چپ برای 
تیم بــازی می کننــد. در مرکز زمین، 
جورجینیو و کانته دیده می شــوند. دو 
فوتبالیست دونده و خستگی ناپذیر که 
فصل خوبی را در این باشگاه پشت سر 
گذاشته اند. میسون مونت، کریستین 
پولیشــیچ و تیمو ورنر هم گزینه های 
اصلی خط حمله هســتند. هرچند که 
ممکن است به جای پولیشیچ، هاورتز 
یا زیاش هم به زمین بروند. چلسی این 
اواخــر در فینال جام حذفی به لســتر 
باخته و اصال دوست ندارد در یک فصل، 

دو فینال را از دست بدهد.
گواردیــوال و توخل، یــک ویژگی 
کلیدی مشترک دارند. هر دوی آنها به 
شدت روی ذهن بازیکن ها کار می کنند 
و رابطه نزدیکی هم با ستاره های تیم شان 
می سازند. هر دو نفر هم در بین شاگردها، 
بســیار محبوب هســتند. در حقیقت 
ستاره های سیتی برای مربی اسپانیایی 
هر کاری می کنند و مهره های چلسی 
هم حاضر هستند برای توخل، از میان 
آتش رد شــوند. این ویژگی مشترک، 
یکی از جذابیت های مهم این مســابقه 
خواهد بــود. آنها اولین بار اواخر ســال 
۲۰۱3 با هم روبه رو شــدند. وقتی که 
پپ روی نیمکت بایرن بــود و توخل، 
ماینتس را هدایت می کــرد. در اولین 
برخورد، گواردیــوال و تیمش حریف را 
در هم شکستند و چهار گل به تیم توخل 
زدند. بازی برگشت همان فصل، یک برد 

بی دردسر دیگر را برای مرد اسپانیایی 
رقم زد. این بار مونیخی ها با نتیجه سه 
بر صفر، رقیب را از پیش رو برداشــتند 
و یک نتیجــه ایده آل دیگر را جشــن 
گرفتند. اوضــاع در دورتموند هم برای 
توخل بهتر نشد. او ســال ۲۰۱۵ روی 
نیمکت زردها، شاهد شکست پنج بر یک 
تیمش روبه روی مونیخ پپ گواردیوال 
بود. سومین شکست متوالی روبه روی 
پپ برای توخل در همین مسابقه اتفاق 
افتاد. در بازی برگشت آن فصل، باالخره 
توماس توانست از این مربی سرسخت 
امتیاز بگیرد و یک تســاوی بدون گل 
را روبه روی پپ پشت ســر بگذارد. این 
نتیجه در فینال جــام حذفی هم تکرار 
شد اما بایرن در ضربات پنالتی، مسابقه 
را بــرد و قهرمانی را جشــن گرفت. در 
حقیقت توماس توخل قبــل از ورود به 
فوتبال انگلیس، هرگز نتوانسته بود پپ 
را شکست بدهد اما جالب اینجاست که 
او در هر دو بازی اش به عنوان سرمربی 
چلسی روبه روی سیتی، برنده بوده است. 
توخل هم در لیگ و هم در جام حذفی، 
به پپ غلبه کرده و بــا روحیه خوبی به 
مصاف این مربی می رود. امشب هر کدام 
از این مربی ها که برنده باشند، در واقع 
»هت تریک« کرده اند. پپ گواردیوال در 
بردن جام در یک فصل و توماس توخل در 

شکست دادن پپ گواردیوال!

به استقبال مهیج ترین بازی سال

اروپاآبیمیشود!

اتفاق روز

چهره به چهره

 سراسر قاره اروپا امشب به رنگ آبی درخواهد آمد. چراکه آبی های منچستر و آبی های لندن، امشب مهم ترین 
مسابقه سال فوتبال اروپا را برگزار می کنند. با لغزش یونایتد، انگلیسی ها فرصت قهرمانی در یورولیگ را از دست دادند 

اما قهرمان این فصل لیگ قهرمانان اروپا، تحت هر شرایطی یک تیم انگلیسی خواهد بود. پپ و توخل، یک دوئل به شدت 
هیجان انگیز را در استادیوم خانگی پورتو تجربه می کنند. پپ امشب در رویای بردن »سه گانه« است و توخل، برای تمام 

نکردن فصل بدون جام هر کاری خواهد کرد.

دیگر هیچ کس نیست که داستان شکست شطرنج بازهای 
ایرانی در آسیا به خاطر قطعی برق در محل فدراسیون را نشنیده 
باشد. دیگر هیچ کس نیست که حداقل برای چند دقیقه، به حال 
این شطرنج بازها افسوس نخورده باشد. ماجرا واقعا تلخ و کنایه آمیز 
است. در ورزشی مثل شــطرنج، تک تک ثانیه ها اهمیت خاص 
خودشان را دارند. در ورزشــی مثل شطرنج، یک شکست همه 
چیز را تغییر می دهد. در رقابتی تا این حد حساس و نزدیک، یک 
باخت می تواند رنکینگ ها را جابه جا کند و حاال به همین سادگی، 

ستاره های شطرنج ایران با شکست روبه رو شد ه اند. ایران در این 
ورزش، اســتعدادهای فوق العاده ای دارد اما ظاهرا فدراسیون تا 
زمانی که تک تک این نفرات را به فکر ترک ایران نیندازد، دست 
بردار نیست. اول از همه این علیرضا فیروزجا بود که تصمیم گرفت 
قید بازی برای ایران را بزند و زیر پرچم فدراســیون بین المللی 
شطرنج به میدان برود. علیرضا یکی از بهترین شطرنج  بازهای 
دنیا بود که در سن و سال کم، سوپراستاد بزرگ شد اما به همین 
سادگی، به طرف درهای خروجی رفت.  به طور کلی شیوه مدیریت 
فدراسیون شطرنج در ایران، کامال انتقادبرانگیز به نظر می رسد. 
در اینکه قطع شدن برق موجب شکست ستاره های ایرانی شده 
تردیدی وجود ندارد و دولت و شــخص وزیر نیرو باید در مورد 
این خسارت ورزشی بزرگ پاسخگو باشند اما نباید مسئولیت 
فدراسیون شطرنج را هم به این سادگی نادیده گرفت. یعنی در 

این دستگاه عریض و طویل، حتی یک نفر هم نمی دانسته که ما در 
روزهای خاموشی های گسترده و مداوم به سر می بریم؟ یعنی در 
این دستگاه عریض و طویل، یک نفر هم نبوده که قطعی احتمالی 
برق را پیش بینی نمی کند؟ یعنی نمی شد تمهیداتی اندیشید و 
سیستم هایی برای بازی در اختیار شطرنج بازها قرار می داد که 
حتی در صورت قطعی دو ساعته برق هم دوام بیاورند و خاموش 
نشوند؟ حتی ساده ترین لپ تاپ ها امروز از این قابلیت برخوردار 
هستند.  فدراسیون شطرنج، خیلی دوست دارد در نقش »قربانی« 
این ماجرا قرار بگیرد اما آیا در این فدراسیون، هیچ کس چنین 
وضعیتی را پیش بینی نمی کرد؟ آیا نمی شد این مسابقات به جای 
ساختمان فدراسیون، به محلی برده شود که در آن ژنراتور برق 
اضطراری وجود دارد؟ امروز خیلی از سازمان ها و نهادها در ایران 
به برق اضطراری مجهز هستند و همه آنها قابلیت های الزم برای 

برای میزبانی از چند قهرمان شطرنج را داشته اند. شاید فدراسیون 
»مقصر« این ماجرا نیست اما بدون شک برابر آن »مسئول« است. 
اینکه مهم ترین نهاد شطرنج در کشور، نتواند یک مسابقه آنالین 
ساده را هم بدون مشکل پشت سر بگذارد، بیش از حد تلخ و گزنده 
به نظر می رسد. دیگر تقریبا همه می دانستند که وضعیت قطعی 
برق در ایران چه روندی را پشت سر می گذارد اما ظاهرا فدراسیون 
شطرنج هنوز از این موضوع بی خبر بود. مصاحبه کردن و پنهان 
شدن پشت موفقیت های فردی چند ورزشکار، کاری ندارد. آن چه 
تمایز یک مدیر را رقم می زند، توانایی گرفتن تصمیم های لحظه ای 
در موقعیت های خاص و پیچیده اســت. فدراسیون شطرنج اما 
ترجیح داده تنها تماشــاگر »بحران« باشــد و پای خودش را از 
تصمیم سازی بیرون بکشد. آنها در شکست تلخ شطرنج بازهای 

ایرانی در آسیا، کامال سهیم هستند.

آریا رهنورد

اگر جدا شــدن مربی هــا پای پــرواز عادت 
همیشــگی تیم کــی روش بود، ظاهــرا در تیم 
اسکوچیچ باید به »اضافه شــدن« مربی ها پای 
پرواز عادت کنیم. کریم باقری درست قبل از شروع 
اردوی کیش، به فدراسیون فوتبال رفت و برای کار 
کردن در تیم ملی در جایگاه مربی به توافق رسید. 
اینکه چرا اسکوچیچ اصرار به حضور باقری در این 
جایگاه دارد، کامال قابل درک به نظر می رسد. او به 
دنبال یک دستیار آرام است که اساسا تهدیدی 
برای جایگاهش به وجود نیاورد. سوال بزرگ اما 
اینجاست که اساســا حضور کریم، چقدر برای 

پیشرفت تیم ملی مثمر ثمر خواهد بود؟
پیشنهاد حضور کریم باقری روی نیمکت تیم 
ملی، از مدت ها قبل مطرح شده بود. در همان اولین 
روزهای حضور دراگان اسکوچیچ روی نیمکت، 
کریم یکی از دستیارهای مدنظر این مربی به شمار 
می رفت. ستاره سابق تیم ملی، موافقت کرده بود 

که در تیم ملی حضور داشته باشد اما در آن مقطع، 
برنامه ها عوض شد و امکان حضور همزمان باقری 
در پرسپولیس و تیم ملی وجود نداشت. به همین 
خاطر کریم قید تیم ملی را زد و در پرسپولیس باقی 
ماند. او حاال در حالی باالخــره به تیم ملی اضافه 
شده که همزمان سمتش را در باشگاه پرسپولیس 
هم حفظ کرده است. باقری فعال برای این چهار 
مسابقه حساس روی نیمکت دیده می شود و هنوز 
معلوم نیست که پس از آن چه تصمیمی خواهد 
گرفت. اضافه شدن کریم به تیم ملی، چند تاثیر 
مثبت انکارنشــدنی دارد. اول اینکه او یک چهره 
بسیار مقبول و محبوب در بین بازیکنان ایرانی به 
شمار می رود. بدون تردید در اردو هم همه نفرات 
تیم به شدت به این چهره احترام خواهند گذاشت. 
مساله مهم دیگر، »آرامش« همیشگی این چهره 
است. او نه تنها در اردوها آرامش زیادی را در فضای 
تیم به وجود می آورد، بلکه حتی می تواند در جریان 
بازی ها هم تنش را از تیم دور کند. همه بازیکنان هم 
باید بدانند که اگر قرار باشد در جریان مسابقات وارد 

درگیری با مهره های حریف شوند، حسابی از آقا 
کریم کتک)!( خواهند خورد. مساله بعدی این است 
که پرسپولیس با پنج بازیکن، بیشترین نماینده را 
در تیم ملی دارد و در چنین شرایطی حضور مربی 
این تیم در تیم ملی، مفید به نظر می رسد. از آخرین 
نکته هم نباید به سادگی غافل شویم. اینکه کریم 
باقری اساسا هیچ تهدیدی برای سرمربی تیم ملی 
به حساب نمی آید. در حقیقت با حضور او، دراگان 
اسکوچیچ به هیچ وجه احساس خطر نخواهد کرد 
و این خودش یک فاکتور مثبت به شمار می رود. 
با این وجود این همه حقیقت حضور کریم در تیم 

ملی نیست.
کریم باقری بارها شخصا اعتراف کرده که به 
»سرمربیگری« فکر نمی کند. راز دوام آوردن او 
در سال های طوالنی همکاری با برانکو، کالدرون 
و یحیی هــم همین فاصلــه دور او از مفهومی به 
اسم »جاه طلبی« بوده اســت. باقری جاه طلبی 
خاصی در این جایگاه ندارد و حتی اگر ۱۰ ســال 
دیگر هم »نفر دوم« باشد، از این موضوع ناراضی 
نخواهد بود. این ویژگی، نشــان می دهد انتخاب 
کریم باقری برای نیمکت تیم ملی، هیچ نسبتی با 
»آینده« ندارد. در همه دنیا، مربیانی را کنار مربیان 
خارجی تیم ملی قرار می دهند که از قابلیت های 
الزم برای هدایت همین تیم در آینده برخوردار 

باشــند اما بعید به نظر می رسد چهره هایی مثل 
کریم باقــری و وحید هاشــمیان، هیچ وقت به 
عنوان نفر اول روی نیمکت تیم ملی دیده شوند. 
هر دوی آنها بسیار آرام هســتند و این آرامش، با 
فرمول های موفقیت به عنوان سرمربی در فوتبال 

ایران تضاد دارد. موضوع دیگر این است که 
کریم با وجود همه خصوصیت های مثبت 
اخالقی، در زمینه فنی حرف زیادی برای 
گفتن نخواهد داشت. طبیعتا بهتر بود اگر 

اسکوچیچ به ســراغ دستیاری می رفت که 
می توانســت در دیدارهای سخت پیش رو، 

گرهی را برای او باز کند. دراگان اما تصمیم 
گرفت این موقعیت را به فردی بدهد 

که هرگز با تاکتیک های پیچیده 
فوتبال ســر و کار نداشته 

اســت. کریم امتحانش 
را بــه عنــوان دســتیار 
پس داده و اســتفاده از او، 

یک تجربــه موفقیت آمیز برای 
مربیان راحت طلب است. مربیانی که 
نمی خواهند جانشین شان از فهرست 
دستیاران شان انتخاب شوند. مربیانی 
که نگران قرار گرفتن پوســت موز، زیر 
پاهای شان هستند! بدون تردید برای 

رساندن تیم ملی به جام جهانی از مسیرهای بسیار 
دشوار پیش رو، دراگان به دستیاران فنی تری نیاز 
دارد. نه آنها که فقط به خاطر آرامش شــان مورد 
تحسین قرار می گیرند. دوســت  نداشتن کریم 
باقری، تقریبا غیرممکن است اما در عین 
حال، نمی توان او را یک گزینه شجاعانه 
برای نیمکت تیم ملی دانست. کریم 
در این سال ها بیشــتر از آن که یک 
مربی خــاص و کاربلد باشــد، به یک 
»ناظم« در فوتبال ایران تبدیل شده 
که حضورش بیشتر برای برقراری 
آرامش در تیم موثر است. البته 
که این نقش هم ارزش زیادی 
دارد و بایــد در جای خودش 
مورد تقدیر و ســتایش قرار 
بگیرد اما اگر چشم مان را روی 
نیمه کامال خالی لیوان نبندیم،  
باید بپذیریم که حضور باقری از 
بعد فنی هیچ چیز به تیم ملی 
اضافه نمی کند. او نمی خواهد 
در دوران مربیگــری یک قدم 
رو به جلو بردارد. ســکونی که 
 دیر یا زود، یقه تیم ملی را هم 

خواهد گرفت.  

داستان یک رفع مسئولیت تاریخی

برق نيست، فکر هم! 

سایه روشن های حضور کریم باقری روی نیمکت تیم ملی

اسرار مرد آرام! 

تماشایی ترین مسابقه این 
فصل قاره سبز هم سرانجام 

از راه رسید. نبرد دو تیمی 
که بعد از یک فصل خوب، 

برای قهرمانی در اروپا با هم 
مبارزه می کنند. چلسی 

از سال 2009 به بعد، هرگز 
موفق به شکست سیتی 

در سه دیدار متوالی نشده 
و امشب علیه این طلسم 

می جنگد
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