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بازگشت فرمول يك بعد از 4 ماه

برنامه نخستین مرحله از فصل جدید مسابقات 
قهرمانی جهان در مسابقات اتومبیلرانی در کالس 
فرمول یك از دیــروز )جمعه( در اتریش و شــهر 
اســپیلبرگ با دو تمرین آزاد آغاز شد. شروع فصل 
تقریبا چهار ماه به دلیل همه گیری ویروس کرونا 
به تعویق افتاد. طبق سنت سال های اخیر، لوئیس 
همیلتون قهرمان 6 دوره این رقابت ها مدعی اصلی 
در رقابت برای کسب عنوان قهرمانی اصلی خواهد 
بود. امسال راننده مرسدس این شانس را دارد که در 
تعداد عناوین قهرمانی به راننده مطرح آلمانی یعنی 
مایکل شوماخر برسد و رکورد پیروزی های خود را نیز 
افزایش دهد. به نوشته استاندارد، رقبای اصلی فصل 
همیلتون در این رقابت ها هم تیمی او در مرسدس 
بنفل والتری، مونگاســك چارلز لکلــر از فراری، 
سباستین فتل آلمانی و همچنین مکس وستراپن 
راننده ردبول از هلند خواهند بود که فصل گذشته 
برای اولین بار در حرفه خود مقام سوم مسابقات را 
کسب کرد. این راننده ۳۵ ساله که به عنوان یکی از 
بزرگ ترین ورزشکاران انگلیس مورد توجه واقع شده 
است، امیدوار است امسال به مهمترین اتفاق زندگی 

خود در رسیدن به رکورد شوماخر برسد.
    

جدال ليگ كشتي و كرونا
مسئوالن کمیته لیگ فدراسیون کشتي در حالي 
ماه ها در تالش براي گرم کردن تنور رقابت هاي لیگ 
کشتي هستند که آغاز این مسابقات با دیواري به 
نام کرونا مواجه اســت. پیش از این، کمیته لیگ 
فدراسیون کشتی اعالم کرده بود با تمام توان سعی 
دارد لیگ را اوایل مردادماه اســتارت بزند. وعده ای 
که با توجه به موج دوم شیوع ویروس کرونا در نقاط 
مختلف کشور از جمله استان های کشتی خیز، بعید 
به نظر می رسد، تحقق یابد. به خصوص که چندی 
پیش ســتاد مبارزه با کرونــا در ورزش با تاکید بر 
پربرخورد بودن این رشته، مجوز آغاز فعالیت های 
کشــتی از جمله اردوهای تیم ملی را صادر نکرد. 
ضمن اینکه اتحادیه جهانی کشتی هم همچنان 
معتقد است تمامی فعالیت های رسمی این رشته 
باید تا روز ۱۰ شــهریور تعطیل باشد تا شاید بعد از 
این تاریخ با توجه به نشســت بعدی هیات رییسه، 
تصمیمات جدیدی اتخاذ شــود. حال با توجه به 
محدودیت ها و ممنوعیت های داخلی و خارجی، 
بعید به نظر می رسد رقابت های لیگ برتر کشتی آزاد 

و فرنگی از اوایل مرداد آغاز شود. 
    

 نيمكت واليبال 
تا ليگ پر مي شود

محمدرضا داورزنی رییس فدراسیون والیبال 
درباره آخرین وضعیت انتخاب سرمربی تیم ملی 
گفت:»تقریبا خوب پیش رفته ایم اما منتظر روشن 
شدن  وضعیت عمومی هستیم و قبل از اینکه لیگ در 
نیمه شهریورماه شروع شود، سعی می کنیم سرمربی 
تیم ملی مشخص شود چراکه باید در کنار زیر نظر 
داشتن بازیکنان لژیونر، بازیکنان مشغول در لیگ 
داخلی و رقبای ما در المپیك را هم بررسی کند.« او 
در پاسخ به این سوال که گزینه مد نظر داخلی است 
یا خارجی؟ گفت:»ما ترکیب این دو گزینه را مناسب 
می دانیم اما اینکه سرمربی داخلی یا خارجی باشد 
در جلسه بعدی هیات رییسه مطرح می شود. سعی 
می کنیم بهترین تصمیم را بگیریم. والسکو نیز در 
شرایط کنونی ترجیح می دهد فعال در ایتالیا باشد.«

    
عبور سارا  از شطرنج باز روس

مسابقات جایزه بزرگ شطرنج سرعتی بانوان 
فیده به میزبانی ســایت چس دات کام پیگیری 
شد و ساراسادات خادم الشریعه در دومین بازی 
خود توانست مقابل الگا گریا از روسیه به برتری 
برسد و راهی مرحله یك چهارم نهایی شد. بانوی 
شطرنج باز کشورمان در مرحله اول این مسابقات 
موفق شده بود ایرینا کراش آمریکایی را از پیش رو 
بردارد. خادم الشــریعه برای صعــود به فینال 
مقابل آنا اوشنینا دیگر شطرنج باز مطرح جهان 
از اوکراین قرار می گیــرد. پرهام مقصودلو دیگر 
 Speed شطرنج باز کشورمان در پنجمین دوره
Chess Grand Prix که به میزبانی ســایت 
چس دات کام در حال برگزاری است با کسب مقام 
پنجمی و قرارگیری در بین هشــت بازیکن برتر 
راهی مرحله حذفی شد که در این مرحله با قبول 
شکست برابر »هایك مارتیرسیان« ارمنستانی 

از صعود به مرحله بعدی بازماند.

منهای فوتبال

آریا رهنورد

پرســپولیس و تیم ملی. این نام ها 
به کارنامــه فوتبال کریــم باقری گره 
خورده اند. او در دوران بازی می توانست 
عضو مشــترک هر دو تیم باشد اما در 
دوران مربیگــری، ماجــرا کمی فرق 
می کند. کریم بایــد در روزهای آینده 
از بین ماندن در پرسپولیس و یا ملحق 

شــدن به تیم ملی یك گزینه را برای 
خودش در نظر بگیرد. هم یحیی و هم 
دراگان اسکوچیچ، خواهان اضافه شدن 
این چهره به کادر فنی شان هستند و خود 
باقری، تصمیم نهایی را در این خصوص 
خواهد گرفت. در مــورد کریم اما یك 
سوال بزرگ هم وجود دارد. آیا او واقعا به 
اندازه محبوبیتش بین مربی ها، یك وزنه 
اثرگذار روی نیمکت محسوب می شود؟

حضور همزمان کریــم باقری روی 
نیمکت پرســپولیس و تیم ملی، حاال 
دیگر کامال منتفی شده است. این ایده 
به زمانی تعلق داشت که ویروس کرونا، 
هنوز در کشور شــیوع پیدا نکرده بود و 
دیدارهای تیم ملی، قرار بود به موازات 
مســابقه های لیگ برگزار شوند. حاال 
اما همه چیز عوض شــده و رقابت های 
حساس و تعیین کننده تیم ملی، پس 

از پایــان رقابت های لیگ برتر شــکل 
خواهند گرفت. در نتیجه کریم باقری 
در هر شرایطی تا پایان این فصل از لیگ 
برتر همراه پرسپولیس است و پس از آن 
باید تصمیم کلیدی دوران مربیگری اش 
را بگیرد. طبیعتا انتقال از نیمکت یك 
تیم باشــگاهی به یك تیم ملی، نوعی 
پیشرفت محسوب می شــود اما برای 
کریم باقری این انتقال به معنای کاهش 
چشمگیر دستمزد خواهد بود. چراکه 
رقم دستمزد او در تیم ملی، چیزی در 
حدود یك چهارم حقوقی اســت که از 
باشگاه پرســپولیس می گیرد. عالوه 
بر این، نباید ایــن احتمال را هم نادیده 
گرفت که ممکن است پروژه اسکوچیچ 
به شکست بینجامد و باقری خیلی زود 
موقعیت تازه اش را از دست بدهد و دیگر 
فرصت بازگشــت به پرسپولیس را نیز 
نداشته باشد. او برای گرفتن این تصمیم 
مهم، باید همه جوانب را در نظر بگیرد. به 
همین خاطر است که کریم در این مورد 
هیچ عجله ای به خرج نمی دهد. او در همه 
این سال ها، همواره عضو ثابت نیمکت 
پرسپولیس بوده است. مربیان زیادی به 
این باشگاه آمده اند و از این باشگاه رفته اند 
اما قانون پایستگی کریم باقری، برقرار 
بوده و جایگاه او در باشــگاه محبوبش 
دستخوش تغییر نشده است. در فوتبال 
سراسر حاشیه ایران، حضور همزمان 
او در پرســپولیس و تیم ملــی بیش از 
حد شائبه برانگیز بوده و حاال زمان یك 

انتخاب کلیدی از راه رسیده است.
واضــح اســت کــه چــرا دراگان 
اسکوچیچ، تا این اندازه خواهان همکاری 
با کریم باقری اســت. کریم هرگز یك 
چهره »جنجالی« در فوتبال ایران نبوده 

است. او در بین بازیکنان ایرانی یك چهره 
مقبول به شمار می رود و در عین حال، به 
عنوان یك مربی جاه طلبی و بلندپروازی 
چندانی ندارد و به »سرمربی« شدن نیز 
فکر نمی کند. همه این موارد در کنار هم، 
از او یك دستیار ایده آل می سازند. یك 
»نفر دوم« که هرگز تمایلی برای »نفر 
اول« شدن از خودش نشان نداده است. 
مربیان خارجی، همواره نگران تحرکات 
دستیاران شان در فوتبال ایران هستند. 
آنها همیشه با این هراس روبه رو می شوند 
که جایگاه شان را به خاطر فرصت طلبی 
یك دستیار از دست بدهند. به همین 
خاطر است که اســکوچیچ به شکلی 
هوشمندانه به ســراغ کریم رفته و او را 

برای تیمش می خواهد.
 او با جذب باقری از یك سو به حرف 
و حدیث ها در مورد »دســتیار ایرانی« 
پایان می دهــد اما در مقابــل، با هیچ 
تهدیدی از سوی دســتیار ایرانی اش 
روبه رو نمی شود. باقری در این سال ها به 
سادگی هرچه تمام تر با حمید درخشان، 
برانکو ایوانکوویــچ، گابریل کالدرون و 
یحیی گل محمــدی کار کرده و هرگز 
قدمی علیه این مربی ها برنداشته است. 
هم یحیی و هم دراگان، درست به همین 
دلیل خواهان جذب باقری برای نیمکت 
تیم شان هستند. اما این وسط یك سوال 
مهم را نیز نبایــد نادیده بگیریم. اینکه 
کریم باقری، واقعا چقدر به کار تیم ملی 
می آید؟ اینکه او بــه لحاظ »فنی« چه 
چیزهایی برای اضافه کردن به تیم ملی 
دارد؟ آیا در اردوهای تیم ملی، واقعا به 
حضور یك »بزرگ تر« نیاز است که جو را 
آرام و فضا را تلطیف کند؟ آیا این ویژگی 
بیشتر برای تیم های باشگاهی مناسب 

به نظر نمی رسد؟ کریم باقری یك اسم 
معتبر برای فوتبال ایران به شمار می رود 
اما چقدر می توانیم در دوران پس از اسکو، 
به عنوان گزینه بعدی هدایت تیم ملی 

روی این چهره حساب باز کنیم؟
اگر کمی واقع گرا باشیم، می پذیریم 
که تصمیم کریم در این دو راهی بیشتر 
از دیگران برای »خودش« سرنوشت  ساز 
است. اگر هدف قرار دادن یك دستیار 
ایرانی در کنار ســرمربی خارجی تیم 
ملی، کمك به شکوفا شدن استعداد او 
برای »سرمربی« شدن در آینده باشد، 
ســرمایه گذاری روی باقری تصمیم 
درستی نخواهد بود اما اگر هدف از این 
کار تنها آرام کردن فضای اردوهای تیم 
ملی اســت، باقری انتخاب خوبی برای 
فوتبال ایران محسوب می شود. به نظر 
می رسد نیمکت تیم ملی، به گزینه های 
جاه طلب تری نیاز دارد. چهره هایی که 
آماده باشند تا در آینده یك مسئولیت 
بســیار مهم فنی را نیز بپذیرند و همه 
دوران مربیگری شان با »نفر دوم« بودن 

سپری نشود.

کریم باقری و یک تصمیم سرنوشت ساز

دوراهی مرد ساکت! 

اتفاق روز

چهره به چهره

لیورپولی ها برای وارد شــدن به اســتادیوم 
اتحاد، از »تونل افتخار« مهره های من سیتی عبور 
کردند. تصویری احترام آمیز که نشان می داد در 
سطح اول فوتبال دنیا، هیچ چیز به اندازه احترام 
اهمیت ندارد. با این حال همان ستاره هایی که 
برای لیورپول تونل تشکیل داده بودند، در جریان 
بازی شکست وحشتناکی را به این تیم تحمیل 
کردند. لیورپول در این فصــل از لیگ برتر، تنها 
یك بار طعم شکست را چشیده بود. با این حال 
به نظر می رسد قطعی  شدن قهرمانی لیگ برتر، 
شاگردان مرد آلمانی را کامال از فرم مسابقه دور 
کرده بود. ظاهرا آنها بعد از بــردن جام، بیش از 
حد به خوشگذرانی مشغول شده بودند و دیگر 
آمادگی برخورد با تیمی مثل منچسترســیتی 

را نداشتند. قبل از شــروع بازی، در جدول لیگ 
برتر 2۳ امتیاز فاصله بین دو تیم دیده می شد اما 
در جریان مسابقه، سیتی فوق العاده ظاهر شد و 
باز هم با نقش محوری کوین دی بروینه، حریف 
را به توپ بســت. فیل فودن و رحیم استرلینگ 
هم در فهرست گل زنان ســیتی در این مسابقه 
دیده می شدند. با این کیفیت و با داشتن چنین 
مهره هایی، معلوم نیست چرا من سیتی در جدول 
لیگ چنین فاصله وحشتناکی با لیورپول دارد. به 
نظر می رسد آبی ها در مقطعی از فصل، آن انگیزه 
همیشگی شان برای رســیدن به یك موفقیت 
بزرگ را از دست دادند. البته که عملکرد آنها نیز 
در این فصل به هیچ وجه فاجعه بار نبوده است. 
این تیم در رده دوم جــدول قرار گرفته و یکی از 

مدعیان بردن جام حذفی به شمار می رود. سیتی 
همچنین در لیگ قهرمانان اروپا نیز رئال مادرید را 
در برنابئو شکست داده و شانس خوبی برای بردن 
آن تورنمنت خواهد داشت. با این حال تمام کردن 
فصل پایین تر از لیورپول، برای آنها در لیگ یك 

شکست محسوب می شود.
طلســم طوالنی مدت لیورپــول، باالخره 
شکست و آنها ســرانجام، روی سکوی اول لیگ 
برتر رفتند. ۳۰ سال طول کشــید تا این اتفاق 
رخ بدهــد و قرمزهای آنفیلــد، موفق به لمس 
جام قهرمانی لیگ شــوند. با این حال مجموعه 
اتفاق هایی که در ایــن فصل افتاد، این قهرمانی 
را کمی متفاوت تر از همیشــه کرد. اول از همه، 
ویروس کرونا اجازه نداد که هواداران باشگاه در 
آنفیلد قهرمانی را جشــن بگیرند. قرمزها برای 
سال ها در انتظار روزی بودند که جام قهرمانی را 
در ورزشگاه خانگی، روبه روی تماشاگران جایگاه 
کوپ باال ببرند اما این اتفاق هرگز رخ نداد. چراکه 
در زمان قهرمانی این تیم، هیچ هواداری اجازه 

نداشت به اســتادیوم ورود کند. دومین اتفاق 
تلخ برای لیورپولی ها نیز، این شکست سنگین 
روبه روی من ســیتی بود که شیرینی بردن جام 
را کمی تحت تاثیر قرار داد. اتفاق ناراحت کننده 
دیگر برای لیورپول، رســیدن بــه یك رکورد 
عجیب پس از مسابقه در ورزشگاه اتحاد بود. آنها 
برای اولین بار در سال ۱992 در پنج دیدار خارج 

از خانه در جام های مختلــف، موفق به گل زنی 
نشده اند. یك رکورد عجیب که هیچ کس تصور 
نمی کرد بــرای لیورپول کلوپ اتفــاق بیفتد. 
قرمزها برای سال ها تالش کردند تا این فصل را 
به نام خودشان تمام کنند اما حاال دیگر همه این 
فصل را به عنوان لیگی به یاد می آورند که به خاطر 

کرونا، شکل و شمایل متفاوتی پیدا کرد.

آریا طاری

کم تر از یك هفته بعد از روبه رو شدن با قعرنشین جدول 
رده بندی لیگ برتر، پرسپولیس امروز با تیم ماقبل پایانی 
جدول لیگ مســابقه می دهد. شــاهین در مسابقه رفت، 
حریف بسیار ساده ای برای قرمزها بود اما کیفیت این تیم در 
نیم فصل دوم، تفاوت های زیادی با آن تیم شکست خورده 
نیم فصل اول دارد. نسبت به جدال رفت، سرمربیان هر دو 
تیم تغییر کرده اند اما اوضاع برای پرســپولیس، به مراتب 
مطلوب تر به نظر می رسد. قرمزها در کنار همه رکوردهایی 
که قصــد دارند در ایــن فصل بــه آنها حملــه کنند، در 
جست وجوی رسیدن به بیشترین امتیاز تاریخ رقابت های 

لیگ برتر نیز هستند.
ســه شکســت در 6 هفتــه ابتدایی لیــگ نوزدهم، 
پرسپولیس کالدرون را به شدت تحت فشار انتقادها قرار 
داده بود. آنها در نبرد با پیکان، باالخره به مســیر پیروزی 
برگشتند و یك برد خفیف را جشن گرفتند. یك هفته بعد 
در بوشهر اما همه چیز عوض شد و این تیم با زدن پنج گل 
به شاهین، مشــغول قدرتنمایی دوباره در فوتبال ایران 
شد. از آن مسابقه که در هفته هشتم لیگ برگزار می شد، 

زمان بسیار زیادی سپری شــده اما سرخ ها در لیگ برتر، 
فقط یك بار نتیجه را به رقبــا واگذار کرده اند. در حقیقت 
آن برد، به نوعی رنســانس این فصل پرسپولیس بود و به 
ویژه علی علیپور پس از درخشش در آن جدال، توانست 
دوباره خودش را در لیگ برتر پیدا کند. حاال پرسپولیس 
در شرایطی به مصاف شاهین می رود که در نیم فصل دوم 
لیگ برتر، فقط دو امتیاز از دست داده است. آنها به شکل 
اعجاب آوری در ۱۱ بازی گذشته از ۳۳ امتیاز ممکن، ۳۱ 
امتیاز دشت کرده اند و هنوز هم در جدول، دست نیافتنی 
به نظر می رسند. شرایط جدول، به خوبی وضعیت آنها را 
نشان می دهد. تیمی که تا امروز ۵۰ امتیاز تصاحب کرده 
و از نزدیك ترین تعقیب کننده اش ۱۰ امتیاز فاصله دارد. 
تیمی که در 22 بازی گذشته، فقط ۱۱ گل خورده است. 
اینکه قرمزها در هر ۱8۰ دقیقه از لیگ نوزدهم فقط یك 
گل دریافت کرده انــد، اصلی ترین نقطه قــوت این تیم 
به شــمار می رود. جالب اســت که این موفقیت، با وجود 
استفاده از ترکیب چرخشــی در دفاع اتفاق افتاده است. 
زوج قلب دفاعی پرســپولیس بارها و بارها عوض شده و 
با این وجود، تیم ثباتش را در خط دفاعی از دســت نداده 
اســت. قرمزها با ۱6 پیروزی، در این زمینه نیز رکورددار 

لیگ نوزدهم هســتند. حریف امروز آنها اما در این فصل، 
فقط سه برد را جشن گرفته است. آنها همچنین با ۱8 گل 
زده، دومین خط دفاعی ضعیف لیگ برتر را نیز در اختیار 
دارند. با این وجود اوضاع شــاهین در نیم فصل دوم کمی 
امیدوارکننده تر شده اســت. این تیم پنج هفته گذشته، 
سه بار برنده بوده و فقط یك بار تن به شکست داده است. 
آنها اولین بازی لیگ پس از تعطیالت را بدون میشو برگزار 
کردند و در آخریــن ثانیه ها، یك امتیــاز حیاتی از نفت 

مسجدسلیمان گرفتند.
هیچ کس انتظار ندارد که شاهین، با فشار »برد« در این 
بازی به زمین برود اما نباید فرامــوش کرد که همین تیم 
در مقاطع مختلف، نقش گربه ســیاه را برای قرمزها بازی 
کرده است. آنها همیشه تیم سختکوشی بوده اند و حاال نیز 
انگیزه مضاعفی برای غافلگیرکردن رقیب دارند. شاهین به 
خوبی می داند که تنها هشت مسابقه با فرار از سقوط فاصله 
دارد و اگر می خواهد در لیگ ماندگار شود، دیگر نباید هیچ 
فرصتی را به راحتی از دست بدهد. هدایت شاهین در این 
بازی حساس، به یك چهره کامال آشنا برای فوتبال ایران 
سپرده شده است. مهرداد کریمیان سال ها در لیگ برتر به 
میدان رفته و حاال تا پایان فصل، سرمربی شاهین بوشهر 
خواهد بود. او دراژیچ ۵7 ســاله را نیز به عنوان دســتیار، 
در کنار خودش خواهد داشــت. حضور یك مربی جوان و 
پرانگیزه روی نیمکت شاهین، بدون تردید به جذابیت های 
مســابقه امروز اضافه خواهد کرد. اتفاق خوشحال کننده 
برای پرسپولیســی ها، بازگشــت ترابی از یك جلســه 

محرومیت است. مهدی که در این فصل آماده ترین بازیکن 
تیم بوده، دوباره برای بازگشــت به فهرست گل زنان تیم 
تالش خواهد کرد. امید عالیشاه و احتماال علیرضا بیرانوند، 
دو غایب شناخته شده پرسپولیس برای این مسابقه به شمار 
می روند. بازیکنانی که البته شاید در هفته های آینده نیز در 
ترکیب اصلی این تیم دیده نشوند. وحید امیری نیز پس از 
مصدومیت هفته قبل، فعال از ترکیب تیم خارج خواهد بود. 
انتظار می رود مهدی عبدی بعد از دبل بی نقص روبه روی 
پیکان، این بار شانس فیکس شــدن در پرسپولیس را به 

دست بیاورد.
قهرمانی بدون تردید مهم تریــن اولویت تیم یحیی به 
شمار می رود اما تنها »هدف« این تیم تا پایان فصل، لمس 
جام قهرمانی نیســت. آنها می توانند بــا ثبت رکوردهای 
خارق العــاده، برای همیشــه در فوتبال ایــران جاودانه 
شــوند. این تیم در کنار تالش برای عبور از رکورد تعداد 
پیروزی هایش در یك فصل از لیگ برتر، می تواند از رکورد 
تعداد امتیازهای تاریخ لیگ نیز عبور کند. تا امروز استقالل 
و سپاهان با تصاحب 67 امتیاز در یك فصل، رکورددار تعداد 
امتیازهای لیگ برتر هستند. پرسپولیسی ها نیز در شرایط 
فعلی ۵۰ امتیاز دارند و اگر از 24 امتیاز ممکن تا پایان فصل 
۱8 امتیاز کســب کنند، این رکورد را نیز به نام خود ثبت 
خواهند کرد. پیروزی در 6 بازی از هشت جدال باقی مانده 
به هیچ وجه کار راحتی نیست اما از آنجایي که آنها دیگر با 
مدعی ها روبه رو نخواهند شد، این ماموریت برای قرمزها 

کامال ممکن خواهد بود.

یک شکست دردناک برای قهرمان لیگ برتر

شكر تلخ!

پرسپولیس؛ 6 پیروزی تا یک رکورد تاریخی

شصت و هشتی ها! 

حضور همزمان کریم باقری 
روی نیمکت پرسپولیس و 
تیم ملی، حاال دیگر کامال 

منتفی شده است. این 
ایده به زمانی تعلق داشت 
که ویروس کرونا، هنوز در 

کشور شیوع پیدا نکرده بود 
و دیدارهای تیم ملی، قرار 
بود به موازات مسابقه های 

لیگ برگزار شوند
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