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 رتبه جدید تیراندازی 
بدون مسابقه

به دلیل شــیوع و همه گیری ویروس کرونا 
مسابقات جهانی تیراندازی حدود دو ماهی است 
که لغو شده یا به تعویق افتاده است. فدراسیون 
جهانــی تیرانــدازی جدیدتریــن رده بندی 
تیراندازان را در ماه می منتشر کرد که بر اساس 
آن مهیار صداقت در تفنگ بادی و الهه احمدی 
در تفنگ سه وضعیت دو پله صعود داشتند و به 
ترتیب در رده های نوزدهم و هفدهم ایستادند. 
آرمینا صادقیان نیز با یک پله سقوط در تفنگ 
بادی در رده چهاردهم قرار گرفت. نجمه خدمتی 
در تفنگ بادی چهار پله و در تفنگ سه وضعیت 
۱۵ پله ســقوط داشــت تا به ترتیب رده های 
چهل ویکم و هشتادوششــم را به نام خود بزند. 
همچنین فاطمه کرم زاده در تفنگ بادی با چهار 
پله صعود سی و چهارم و در تفنگ سه وضعیت با 
سه پله صعود چهل و ششم شد. نمایندگان اهداف 
پروازی ایران در ماده اسکیت مردان برای نهمین 
ماه پیاپی در رنکینگ جهانــی اهداف پروازی 
جایگاهی ندارند. همچنین سه نماینده ایران در 
تراپ بانوان و دو نماینده ایران در تراپ مردان در 
دو ماه اخیر از رده بندی فدراسیون جهانی خارج 
شدند. نجمه خدمتی، آرمینا صادقیان، فاطمه 
کرم زاده، هانیه رستمیان، مهیار صداقت و جواد 

فروغی تیراندازان المپیکی ایران هستند.
    

اسپانسر بدعهد بوکس
نشســت خبری حســین ثــوری رییس 
فدراســیون بوکس ایران، در راســتای معرفی 
حامــی مالــی  جدید این رشــته، صبــح روز 
)چهارشــنبه( ۲۵ دی ماه ۱۳۹۸ برگزار شد که 
پس از امضای قرارداد میان دو طرف، قرار شــد 
این اسپانســر به مدت یک سال حامی تیم ملی 
باشــد، توافقی که به نظر با بدقولی های حامی 
مالی مواجه شده است. طبق توافقنامه طرفین، 
این اسپانسر باید از تاریخ اعالم شده تا یک سال 
آینده حامی بوکس ایران باشد که به نظر می رسد 
در همین ابتدا از عهده تعهداتش برنیامده است. 
این قرارداد که مبلغ دو میلیارد و ۵00 میلیون 
تومان اعالم شده اســت، قرار بود طی پنج فقره 
چک )هر چک به مبلغ ۵00 میلیون تومان( به 
حساب فدراســیون بوکس ایران  واریز شود، اما 

تاکنون هیچ یک از این چک ها پاس نشده است.
    

برنامه شاگردان بنا در قرنطینه
پس از تعطیلی اردوهای تیم ملی کشــتی 
فرنگی به دلیل شیوع ویروس کرونا، شاگردان 
محمد بنا به شهرهای خود بازگشتند تا تمرینات 
خود را به طور انفرادی و در قرنطینه انجام دهند. 
کادر فنــی بالفاصله برنامه هــای تمرینی این 
فرنگــی کاران را تدوین و بــا راه اندازی گروهی 
ویــژه در فضای مجازی، برنامه هــای مذکور را 
برای کشتی گیران ارسال کرد. البته کادر فنی 
از طریق فضای مجازی تا به امروز در حد ممکن 
از وضعیت فرنگی کاران مطلع بــوده و تا جایی 
که شرایط اجازه داده، ســعی در حفظ آمادگی 
جسمی و روحی کرده است. بهروز حضرتی پور 
یکی از اعضای کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی 
یکی از مربیان اصلی در تدوین و ارسال برنامه های 
تمرینی فرنگی کاران است که سهم بسزایی در 
نظارت بر تمرینات انفرادی کشتی گیران دارد. 
وی در همین راستا با تشریح برنامه های تمرینی 
فرنگی کاران، گفت: »محمد بنا به عنوان سرمربی 
از همان ابتدا یک تقسیم بندی حساب شده انجام 
داد و امــور تمرینی فرنگــی کاران را به صورت 
چند گروه بین مربیان کادر فنی تقســیم کرد. 
بر این اساس مربیان توانستند با دقت و نظارت 
بیشتری بر تمرینات نظارت کنند که این مساله 
نیز با ارسال فیلم از روند و نتایج تمرینات از سوی 

فرنگی کاران به خوبی در حال پیگیری است.«
حضرتی پور خاطرنشان کرد: »خوشبختانه 
برخی از بچه ها به  صورت گروه های دو یا ســه 
نفره در شهر خود توانســته اند فضای مناسبی 
را برای خود مهیا کنند تا تمرینات خود را بهتر و 
کیفی تر انجام دهند. البته این موضوع نیز کامال 
تحت نظر و با رعایت پروتکل های بهداشــتی 
اســت. بچه ها قبل و بعد از تمرینات به خوبی از 
ســالمت فضای تمرین و همچنین دیگر موارد 
بهداشتی اطمینان کســب کرده و تمرینات را 

انجام می دهند.«

منهای فوتبال

آریا طاری

حــرف و حدیث هــا در مورد 
آینده دراگان اسکوچیچ، هر روز 
عجیب تر می شوند. ظاهرا قرارداد 
ســرمربی کروات با فدراسیون، 
به زودی به پایان می رسد و بعید 
نیست مربی دیگری برای کار در 
تیم ملی جذب شــود. دراگان در 
شرایط اضطراری جذب شد و حاال 
که دیگر اوضاع اصال اضطراری به 
نظر نمی رسد، این احتمال وجود 
دارد کــه کار او در تیم ملی حتی 
بدون انجام یک جلســه تمرینی 
نیز به انتها برســد. اگر این اتفاق 

رخ بدهد، او در جمع مربیانی قرار 
می گیرد که نیمکت تیم ملی، برای 

آنها اصال بادوام نبوده است.
محمد مایلی کهن؛ صفر مسابقه 

)مقطع دوم( 
۱۱ســال قبل، مایلی کهن در یک 
تصمیم غیرمنتظره سرمربی تیم ملی 
فوتبال ایران شــد. او جای علی دایی را 
در یک تیم بحــران زده گرفت. تیمی 
که مسیر سختی برای رسیدن به جام 
جهانی داشــت. مایلی آن روزها روی 
نیمکت سایپا دیده می شد و با این تیم 
نتایج نسبتا خوبی گرفته بود. قرار بر این 
بود که آقای مربی پس از پایان لیگ، به 
تیم ملی ملحق شود اما رویارویی سایپا و 

استقالل در آزادی، حواشی وحشتناکی 
به دنبال داشت. بالفاصله، مایلی بیانیه ای 
علیــه قلعه نویی صادر کــرد و در آن از 
عبارت های عجیب و زشــتی بهره برد. 
کار آنقدر باال گرفت که سرانجام حکم 
اخراج او از تیم ملی از راه رسید. این اتفاق 
بدون انجام حتی یک جلسه تمرینی رقم 
خورد. در این مورد حرف و حدیث های 
زیادی شــکل گرفت. بعضی ها تاکید 
داشتند که این مربی، از همان ابتدا نیز 
انتخاب فدراسیون نبوده و پس از جلسه 
کوتاهی که با رییس جمهور داشــته، 
چنین فرصتی را به دست آورده است. 
بعضی های دیگر از بی میلی بازیکنان 
برای بازی زیر نظر این مربی می گفتند. 

هرچه بود؛ او در تیــم ملی دوام نیاورد و 
شغلش را به ســادگی هرچه تمام تر از 
دســت داد. البته مایلی در یک مقطع 
دیگر، ســرمربی ایران بود و ۳۸ بازی را 
با این تیم پشت ســر گذاشت. او مربی 
تیمی بود که در جام ملت های ۱۹۹6 با 
نبردهای جذاب و هجومی به رده سوم 

مسابقات رسید. 
 والدیر ویرا )3 مسابقه( 

داســتان این مربی برزیلی، یکی از 
عجیب ترین داستان ها در تاریخ فوتبال 
ایران است. او اگر چه هرگز بردی را روی 
نیمکت ایران تجربه نکرد اما خالق یکی 
از بزرگ ترین پیروزی های تاریخ فوتبال 
ایران بود. ویرا سرمربیگری تیم ملی را 

در جریان دو مسابقه رفت و برگشت با 
استرالیا بر عهده داشت. همه هواداران 
تیم ملی، تصویــری از او را کــه بعد از 
گل خداداد، سیگارش را از روی زمین 
برمی دارد و دوباره مشــغول پک زدن 
به آن می شود، به یاد دارند. همه تصور 
می کردند این تیم با ویرا به جام جهانی 
می رســد اما نه ویرا و نه جای جانشین 
او یعنی ایویچ، این تجربه را به دســت 
نیاوردند و در نهایــت تیم ملی با جالل 

طالبی به این جام رفت. 
آدمر براگا )3 مسابقه( 

پس از ویرا، براگا دومین مربی برزیلی 
تاریخ تیــم ملی ایران بــود. مردی که 
به صورت موقت و تنها بــرای ۱۸ روز 
روی نیمکت این تیم باقــی ماند اما در 
همان مدت، ســه پیــروزی متوالی را 
جشن گرفت. براگا پس از جام جهانی 
۹۸ سرمربی تیم ملی شــد و با رکورد 
حیرت انگیز »صددرصــد« پیروزی، 
نیمکت این تیم را ترک کرد! داســتان 
حضور این مربی در فوتبال ایران نیز در 
نوع خودش عجیب به نظر می رسد. پس 
از جدایی او، میروســالو بالژویچ روی 

نیمکت تیم ملی ایران نشست. 
دنی مک لنن )2 مسابقه( 

در عصری که مربیــان بریتانیایی 
رفت و آمد بسیار زیادی به فوتبال ایران 
داشتند، دنی مک لنن به عنوان دستیار 
محمود بیاتی راهی تیم ملی شد. بیاتی 
به مدت دو ســال، مرد اول نیمکت تیم 
ملی بود و مربی اسکاتلندی نیز در کنار 
او روی نیمکت حضور داشــت. پس از 
جدایی بیانی از تیم ملی، لنن به عنوان 
سرمربی انتخاب شــد و در دو بازی به 
عنوان ســرمربی، یک پیروزی و یک 
شکســت را تجربه کرد. بــا این وجود 
تصمیم سازان وقت تیم ملی، به دنبال 
یک مربی به مراتب بزرگ تر بودند. آنها 
خیلی زود فرانک اوفارل ایرلندی را به 
جای مک لنن جذب کردند. اوفارل که 
ســابقه هدایت یونایتد را داشت، یکی 

از بزرگ ترین مربیــان خارجی تاریخ 
فوتبال ایران بود. مک لنن پس از ایران، 
سرمربی تیم های عراق و بحرین شد اما 
در نهایت نتوانست به مربی بزرگی در 

دنیای فوتبال تبدیل شود. 
 فریدون عسگرزاده )2 بازی( 

با تصمیم مدیران وقت فدراسیون 
فوتبال ایران، عســگرزاده که بیشــتر 
شــهرتش را از کار کــردن در تیم ملی 
امید و همچنین باشــگاه ســپیدرود 
داشت، ســرمربیگری تیم ملی ایران را 
در جام بین المللی دهه فجر پذیرفت. 
تیم ایران در آن تورنمنــت دو بازی و با 
پیروزی در هر دو مسابقه، قهرمانی این 
تورنمنت کوچک را از آن خودش کرد. 
عســگرزاده مربی موقت تیم ملی نبود 
اما خیلی زود استعفا داد. تیم ملی پس 
از او مدتی سرمربی نداشت و در ادامه، 
پرویز دهداری به عنوان ســرمربی این 

تیم معرفی شد. 
استانکو پوکله پوویچ )4 بازی( 

اســتانکو، راه ورود کروات هــا به 
فوتبال ایران را هموار کرد. او البته در 
تیم ملی دوام نیاورد و به محض ناکامی 
در بازی های آسیایی هیروشیما برکنار 
شــد. این اتفاق برای پرسپولیسی ها 
خبر خوبی محسوب می شد، چراکه 
آنها اســتانکو را به خدمت گرفتند و 
با او به موفقیت هــای جالب توجهی 

رسیدند.

نگاهی به کوتاه مدت ترین سرمربیان تاریخ تیم ملی 

نیمکت بی دوام 

اتفاق روز

سوژه روز

آریا رهنورد

داستان فرهاد مجیدی و استقالل، داستان عجیبی است. 
آنها همیشه وقتی به هم می رســند که هیچ کس انتظار ندارد 
و وقتی از هم جدا می شوند، که باز هم هیچ کس انتظار ندارد. 
فرهاد یک سال قبل سرمربی استقالل شد و در حالی که آماده 
بود در این تیم ماندگار شود، با تصمیم مدیران باشگاه جایگاهش 
را به مربی دیگری دارد. پس از قهر آن مربی اما مجیدی دوباره 
به تیم محبوبش برگشت. او روزهای خوبی را با استقالل سپری 
کرده اما به نظر می رسد سرنوشت برای او، هنوز آرامشی روی 
نیمکت این باشگاه در نظر نگرفته است. او از زمان بازگشت به 
تیم، هیچ روزی را بدون بحران پشت سر نگذاشته و معلوم نیست 

این روند تا کجا ادامه پیدا خواهد کرد. 
پیشــنهاد حضور دوباره مجیدی روی نیمکت استقالل، 
زمانی مطرح شــد که هواداران تیم هنوز به بازگشت آندره آ 
اســتراماچونی امیدوار بودند. مربی جوان، این پیشــنهاد را 
نپذیرفت و حاضر نشــد در آن مقطع، جای استراما را بگیرد. 

پاسخ فرهاد، روزنه های امید را برای بازگشت مرد ایتالیایی باز 
کرد اما دور جدید مذاکره ها نیز به بن بست ختم شد. استراما 
از فوتبال ایران جدا شد و فرهاد مجیدی باالخره پذیرفت که 
مرد اول نیمکت آبی ها باشــد. او کارش را در شرایطی شروع 
کرد که تماشاگران استقالل هنوز با زخم باقی مانده از جدایی 
مربی محبوب شان کنار نیامده بودند. همین موضوع، در آغاز 
کار برای مجیدی دردسرساز به نظر می رسید. چراکه هر قدم 
او، با سرمربی قبلی مقایسه می شد و هر تصمیم او، در معرض 
قضاوت هــای عجوالنه قرار می گرفت. فرهــاد با یک تصمیم 
درســت، تالش کرد تا فرم بازی تیم را به همان سبک و سیاق 
قبلی حفظ کند. او حتی سیســتم آندره آ را نیز عوض نکرد تا 
تیمش را در مسیر درســت خارج نکند. او به تدریج، امضای 
خودش را هم در تیــم پیدا کرد. آنها از یک گذرگاه ســخت، 
خودشــان را به مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا رساندند. 
اســتقالل در لیگ هم، نفت مسجدســلیمان و ذوب آهن را 
شکست داد و تا یک قدمی کنار زدن پرسپولیس در دربی نیز 
رفت. شکست برابر گل گهر سیرجان اما اوضاع را برای این تیم 
کمی پیچیده کرد. با این حال همه باور دارند که تیم فرهاد به 
لحاظ فنی، صاحب کیفیت قابل قبولی است. همین تیم اگر 
فصل بعد در چند پست تقویت شود، می تواند دست به کارهای 
بزرگ تری بزند اما بزرگ ترین مشکل فرهاد، مربوط به حواشی 

بیرون از زمین هســتند. فرقی نمی کند چه کسی مدیرعامل 
استقالل باشد. ظاهر هر انتخابی که برای این مجموعه صورت 
می گیرد، به شدت ناامیدکننده است و حتی خود مجیدی نیز 

دیگر تحمل چنین وضعیتی را ندارد.
کشمکش با کنفدراسیون فوتبال آسیا بر سر میزبانی، اولین 
دغدغه جدی مجیدی به عنوان سرمربی جدید استقالل بود. 
موضوع زمانی بغرنج تر شد که مدیران باشگاه، امارات را به عنوان 
میزبان بازی بی طرف با رقیب کویتی انتخاب کردند. اتفاقی که 
چند پرواز اضافه را به تیم تحمیل کرد و تیم را در اوج خستگی 
قرار داد. همان روزها، مجیدی یک تشر به مدیریت باشگاه زد 
و نشان داد که نمی خواهد »ســمبل رضایت از وضع موجود« 
باشد! مصدومیت های متوالی، دردســر بعدی فرهاد بود. این 
آسیب دیدگی ها ابتدا برای مهدی قائدی و سپس برای شیخ 
دیاباته و چند بازیکن دیگر رخ دادند. مشکالت مالی نیز از زمان 
ورود مجیدی، همچنان به قوت خودشــان باقی هستند. در 
همین زمان کوتاه، اســتقالل چند مدیر مختلف عوض کرده 
است. موضوعی که بدون تردید کار را برای یک مربی به شدت 
دشــوار می کند. در بدو ورود این مربی، خلیل زاده همه کاره 
باشگاه بود اما او به تدریج کمرنگ شد تا علی فتح ا...زاده بار دیگر 
با وعده ستاره سوم به میدان بیاید. مجیدی هرگز از حضور این 
مدیر استقبال نکرد و تنها یک جلسه مشترک با او داشت. پس از 

فتح ا...زاده، در همین بازه زمانی کوتاه نوبت به احمد سعادتمند 
رسید که سکان هدایت استقالل را در دست بگیرد. مردی که 
کارش را با انواع و اقسام وعده ها آغاز کرد اما با پرداخت »جعلی« 
دستمزد دو بازیکن خارجی تیم و همچنین بدقولی های مالی، 
جایگاهش را خیلی زود در بین بازیکنان و اعضای کادر فنی از 
دست داد. فرهاد همیشه نشان داده که می خواهد برای آبی ها، 
فراتر از یک مربی باشد. او یک بار مقابل برکناری سعید رمضانی 
ایستاد و اجازه چنین اتفاقی را ندارد. او همچنین حاضر نشد 
پرویز مظلومی را به عنوان سرپرست روی نیمکت کنار خودش 
داشته باشد. فرهاد همین حاال نیز به برکناری مدیر رسانه ای 
تیم معترض است و در ظاهر، رابطه خوبی با مدیر فعلی باشگاه 

ندارد. 
حواشــی مدیریتی، وزنه های سنگینی برای پاهای فرهاد 
هستند. وســط این حواشــی؛ بحران کرونا نیز ایجاد شده و 
فعالیت های اســتقالل را به تعطیلی کشانده است. حتی قبل 
از این بحران هم، آبی ها برای مــدت زیادی یک زمین تمرین 
ایده آل نداشتند. حرکت رو به جلو با چنین وزنه هایی، بیش از 
حد دشوار به نظر می رسد. مجیدی در این شرایط سخت، دو 
راه پیش رو دارد. یا اینکه به مرور زمان همه چیز را در باشگاه با 
سلیقه خودش هماهنگ کند و یا اینکه، قید ادامه همکاری با 

چنین مدیرانی را بزند.

چند روز پس از اعالم رسمی فدراسیون 
فوتبال هلند مبنــی بر پایان ایــن فصل از 
رقابت هــای لیــگ فوتبــال این کشــور، 
فرانســوی ها هم تصمیــم نهایــی را برای 
پایان رســمی لیگ اعالم کردنــد. هرچند 
که رویکرد آنها کامال متفــاوت با هلندی ها 
بود. دولت فرانســه، یکی از منتقدین جدی 
ادامه رقابت هــای فوتبال در قــاره اروپا به 
شمار می رود. امانوئل مکرون، حتی از سران 
کشورهای دیگر نیز خواسته تا جلوی ادامه 
رقابت های فوتبال را تا زمانی نامعلوم بگیرند. 
هرچند که از انگلســتان، اســپانیا و ایتالیا 
خبرهای دیگری به گوش می رســد. ظاهرا 
دولت اســپانیا با تصمیم بازگشــت فوتبال 
موافقت کرده و حــاال دیگر فاصله ای با تایید 
نهایی بازگشــت رقابت هــای اللیگا وجود 
ندارد. در انگلیــس و ایتالیا نیز فاصله  زیادی 
با بازگشــت دوباره فوتبال دیده نمی شود. 

فرانســوی ها امــا تصمیم کامــال متفاوتی 
گرفته اند. آنها به جای ناتمــام اعالم کردن 
مسابقات، پایان رســمی فصل را در همین 
هفته اعالم کرده اند. در واقع تیم صدرنشین 
یعنــی پی اس جی به عنــوان قهرمان فصل 
جدید انتخاب شده و تیم های حاضر در فصل 
بعد لیگ قهرمانان اروپا و همچنین تیم های 
سقوط کننده نیز مشخص شــده اند. پایان 
ناگهانی لیگ فرانسه، موجب شده است که 
لیون و موناکو، شانس حضور در رقابت های 
اروپایی فصل بعد را از دست بدهند. موضوعی 
که با اعتراض شــدید هر دو باشــگاه روبه رو 
شــده و در روزهای آینده، اعتراض رسمی 
آنها به این حکم رسانه ای خواهد شد. جالب 
اینجاست که لیون، باید در رقابت  یک هشتم 
نهایی این فصل از لیــگ قهرمانان در دیدار 
برگشــت روبه روی یوونتوس قرار بگیرد. با 
توجه به ممنوعیت فعالیت تیم های فوتبال 
در فرانسه، معلوم نیســت که چه چیزی در 
انتظار بازگشــت لیون خواهد بود. مارسی و 
رن در کنار پی اس جی نمایندگان فرانســه 
در فصل بعدی لیگ قهرمانان هســتند و دو 
تیم تولوز و آمیان نیز راهی دســته پایین تر 

شده اند. این بدترین خبر ممکن برای سامان 
قدوس خواهد بود. ستاره ای که امیدوار بود 
در هفته های باقی مانده از این فصل، تیمش 
را از منطقه ســقوط نجات بدهد. آمیان تنها 
چهار امتیاز با نجات از منطقه سقوط فاصله 
داشت و این فاصله در ۱0 هفته پایانی، کامال 
قابل جبران به نظر می رسید. با این وجود این 
باشگاه حاال دیگر باید خودش را برای حضور 

در دسته پایین تر آماده کند. 
فرمول فرانســه برای پایــان فصل، حاال 
مقابل فرمــول هلند قرار گرفته اســت. در 
هلند خبری از اعــالم قهرمان نبــود اما در 
فرانســه، ماجرا کامال فرق داشــت. شــاید 
ترکیبی از این دو فرمول، مورد توجه ســایر 
لیگ هــای اروپایی قــرار بگیــرد. یعنی در 
لیگ هایی که فاصله تیــم اول جدول با تیم 
دوم بســیار زیاد اســت، یک تیم به عنوان 
قهرمــان معرفــی شــود و در لیگ هایی با 
فاصلــه نزدیک، خبــری از اعــالم قهرمان 
نباشــد. برای مثال در صــورت توقف لیگ 
انگلیس، لیورپول بــه عنوان قهرمان معرفی 
 خواهد شــد اما در صورت توقف اللیگا، جام 

به هیچ تیمی نمی رسد.

 این توقف ها البته چندان محتمل به نظر 
نمی رسند. چراکه به نظر می رسد معتبرترین 
کشورهای اروپا از منظر فوتبال، اصرار زیادی 

دارند تا به هر قیمتی جلوی گســترش این 
تعطیلی را بگیرند و هر طور که شده، فوتبال 

را نجات بدهند.

یک مربی که هنوز رنگ آرامش را ندیده است 

وزنه های پای فرهاد!

سامان سقوط کرد، نیمار قهرمان شد 

فرمول فرانسه! 

ویرا سرمربیگری تیم ملی را 
در جریان دو مسابقه رفت و 
برگشت با استرالیا بر عهده 

داشت. همه هواداران تیم 
ملی، تصویری از او را که بعد 
از گل خداداد، سیگارش را 

از روی زمین برمی دارد و 
دوباره مشغول پک زدن به 

آن می شود، به یاد دارند
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