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فینال والیبال در پایتخت
در حالی که قرار بــود تبریز، میزبان فینال 
لیگ والیبال باشــد، این میزبانی به ســمت 
تهران چرخیــد تا فینالیســت ها در پایتخت 
روبه روی هم قرار بگیرند. منوچهر پورحسن، 
سرپرست سازمان لیگ فدراســیون والیبال 
می گوید:»پیش از اینکه سرپرســتی سازمان 
لیگ را قبول کنم، صورتجلســه ای به امضای 
تیم های حاضر در لیگ رســیده و مشــخص 
شده بود گزینه نخســت میزبانی فینال لیگ 
برتر، سالن 12 هزار نفری آزادی و در غیر این 
صورت شهر تبریز خواهد بود.  با توجه به تعدد 
برنامه هایی که قرار بود در سالن آزادی برگزار 
شود، ما نمی توانســتیم ریسک کنیم و گزینه 
دوم را در نظر نگیریم. به همین خاطر شــهر 
تبریز را آماده برگــزاری فینال لیگ کرده و به 
تیم ها نیز اعالم کردیم تبریــز میزبان فینال 
است.  روز پنجشنبه به ما اعالم کردند مسابقات 
سوارکاری در ســالن آزادی به پایان رسیده و 
سالن از روز جمعه در اختیار فدراسیون والیبال 
است. ما نیز بالفاصله دست به کار شدیم. تالش 
ما این است با توجه به برگزاری دیدار تیم های 
فوتبال اســتقالل و العین امــارات در روز 21 
اسفند، نخستین تمرین تیم ها روز 22 اسفند 
برگزار شود و نخستین بازی فینال را نیز روز 23 

اسفند برگزار کنیم. «
    

سهراب در لیست کنار رفته ها؟!
پیدا کردن راه حل قطعــی و نهایی درمان 
مصدومیت ســهراب مرادی قهرمان المپیک 
ریو برای فدراســیون پرحاشــیه و پرمشکل 
وزنه برداری مثل یک کالف ســردرگم شــده 
که باز کردن گره های آن نه تنها ســخت و گویا 
ناممکن به نظر می آید بلکه دراولویت برنامه های 
مجموعه تحت مدیریت علی مرادی هم نیست! 
گفته می شود سهراب مرادی در شرایط روحی 
خوبی به ســر نمی برد و از بی توجهی ها گالیه 
دارد. ســهراب مرادی نه تاکنون حاشیه سازی 
کرده و نه درخواســت غیرمنطقی داشــته، او 
فقط ســالمتی اش را می خواهد تا دوباره روی 
تخته وزنه برداری بدرخشد. وزنه برداری یکی 
از فدراسیون هایی است که ید طوالیی در کنار 
گذاشتن و بی توجهی به ســتاره هایی دارد که 
یا نتوانســته اند مثل روزهای اول مدال بگیرند 
یا به هــر دلیلی دور مانده اند. ســهراب مرادی 
اما حکایتش فرق دارد و بهتر است فدراسیون 
هوای ستاره بی حاشیه اش را بیشتر داشته باشد. 
فدراسیون تاکنون درگیر برگزاری جام فجر بود 
اما پرونده این مسابقات دیگر بسته شده و االن 
سهراب مرادی باید در اولویت کاری قرار بگیرد. 
این انتظار هست که رئیس فدراسیون خودش 
قدم جلو بگذارد و باب مذاکره با مسئوالن ورزش 
را باز کند تا اعزام این وزنه بردار به خارج از کشور 
انجام گیرد. قرار بود مرادی برای انجام مراحل 

درمانی خود راهی هامبورگ آلمان شود.
    

نامزدهای کاراته
بر اساس اعالم محمد کاشانی، دبیر مجمع 
انتخابات فدراســیون کاراته، تایید صالحیت 
احمد شــقاقی، علی محمد صفانیا، حســین 
مطیعی نقندر، هومان عسگری و سیدکامران 
هروی تاکنون بــرای انتخابات فدراســیون 
کاراته اعالم شده اســت. گفتنی است اسامی 
ســایر نامزدهای باقی مانده در صورت تایید 
اعالم خواهد شد. کاراته محمد صادق فرجی 
را به دلیل بازنشستگی از دست داد و او با وجود 
تالش های زیاد نتوانست مجوز بازگشت به کار 
بگیرد. کاراته برای نخســتین بار در المپیک 
حضور خواهد داشــت و اهالی این رشــته ها 
منتظر هســتند تا هرچــه زودتر با روشــن 
شدن تکلیف رئیس این فدراسیون، گام های 

محکم تری در راه رسیدن به ژاپن بردارند.
    

کشتی مساعده می خواهد
رقابت های جــام جهانی کشــتی آزاد در 
روســیه، مســابقات قهرمانــی آزاد و فرنگی 
امیدهای آسیا در مغولستان و کسب سهمیه 
کشتی ســاحلی پرتغال تا پیش از پایان سال 
جاری در برنامه فدراســیون کشتی قرار دارد. 
حمید بنی تمیــم در خصــوص هزینه های 
این چهار اعزام برون مرزی گفت:»نمی شــود 
گفت مشــکل مالی نداریم و در این خصوص 
از طریــق وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک 
درخواســت کمک کرده ایم خصوصا اینکه در 
خصوص کشتی ساحلی با رویداد کسب سهمیه 
مواجه هستیم. البته ما صددرصد بودجه مان 
را از وزارت ورزش گرفتیــم امــا از وزارتخانه 
خواســته ایم در این زمینه مساعدت الزم را با 

فدراسیون کشتی داشته باشند.«

منهای فوتبال

آریا طاری

تا همین چند روز قبل، فشردگی 
بازی هــای لیــگ برای اســتقالل 
آزاردهنده نبــود اما از حــاال به بعد، 
برنامه این تیم متفاوت خواهد شــد. 
آنها در فاصله دو نبرد با الدحیل قطر 
و العین امارات، با نفت مسجدسلیمان 
بازی کرده اند. جدال آبی ها و نفت تنها 
سه روز پس از شکســت سنگین در 
زمین الدحیل برگزار شــد و واضح به 
نظر می رســد که تیم به لحاظ ذهنی 

و جسمی، فشار بسیار زیادی تحمل 
می کند. فشاری که تاثیر خاص خودش 
را روی نتیجه بازی نیز داشت و شاید 
موقعیت های زیادی را برای گل زنی 
استقالل گرفت. تیم شــفر به زودی 
دیدارهای دشــوارتری در لیگ برتر 
خواهد داشــت و به صورت همزمان 
باید در یک گروه آســیایی سخت نیز 
رقابت کند. به نظر می رسد استقاللی ها 
در این شرایط، باید یک تصمیم حیاتی 
برای آینده بگیرند و این تصمیم را به 
سرعت عملی کنند. این تیم با وجود 

همه بازیکنانی کــه دارد، هنوز برای 
رسیدن به چند هدف همزمان آماده به 
نظر نمی رسد. استقالل به لحاظ تعداد 
بازیکن با مشکل روبه رو نیست اما آنها 
برای دیدارهای حســاس نمی توانند 
از سیستم چرخشــی استفاده کنند 
و انتظار داشته باشند همان کیفیت 
را با هر ترکیبی بــه نمایش بگذارند. 
استقالل می تواند هم در لیگ و هم در 
لیگ قهرمانان آسیا یک تیم »خوب« 
باشــد اما برای »عالی « بودن و عالی 
نتیجه گرفتــن، باید از بیــن این دو 

تورنمنت یکی را به عنــوان اولویت 
انتخاب کند. این تیم می تواند با نفرات 
اصلی به سراغ دیدارهای حساس لیگ 
برتر برود و با نفرات ذخیر ه ای که کم تر 
فرصت بازی در لیگ برتر را به دست 
می آورند، در دیدارهای لیگ قهرمانان 
آســیا توپ بزند. با این سیاست، آنها 
شانس خوبی برای قهرمانی لیگ برتر 

هجدهم خواهند داشت. 
اوضــاع اســتقالل در لیــگ و 
آســیا، تفاوت های زیادی با شرایط 
پرســپولیس دارد. قرمزها در هر دو 

فصل گذشــته قهرمان لیــگ برتر 
شــده اند و تکرار قهرمانی برای شان 
حیاتی و ضروری به نظر نمی رســد. 
آنها فینالیســت فصل گذشته لیگ 
قهرمانان آسیا نیز هستند و موفقیت 
در این تورنمنت به مرگ و زندگی شان 
وابسته نخواهد بود. در واقع پرسپولیس 
می تواند به سهم خودش برای هر دو 
جام تالش کند و حتی برای آســیا، 
اولویت بیشتری نسبت به لیگ قائل 
باشد. استقالل اما از لیگ دوازدهم به 
بعد هرگز نتوانسته روی سکوی اول 
لیگ برتر قرار بگیرد و پس از 6 سال، 
باید برای پایان دادن بــه این انتظار 
تالش کند. اگر آبی هــا لیگ و لیگ 
قهرمانان آســیا را به یک اندازه جدی 
بگیرند، ممکن است شانس موفقیت 
در هر دو جام را از دســت بدهند. اگر 
هم آسیا را بیشتر از لیگ جدی بگیرند 
و تمرکزشــان را روی آن تورنمنــت 
بگذارند، ممکن است عالوه بر از دست 
دادن قهرمانی لیــگ، در گروه مرگ 
آسیا از رقابت ها کنار بروند و یا اینکه در 
مراحل حذفی طعم کنار رفتن از این 
جام را بچشــند. بعد از چندین فصل 
نه چندان درخشان در لیگ، استقالل 
حاال به قهرمانی نزدیک شده و نباید 
این فرصت طالیی را به هیچ قیمتی 
از دست بدهد. امتیاز تراکتور و سپاهان 
نســبت به این تیم، برنامه ساده تر و 
خلوت تر بازی هاســت اما شاید تیم 
شفر بتواند با یک انتخاب درست و یک 
تصمیم منطقی، خودش را در شرایط 
برابر با مدعیــان اصفهانی و تبریزی 

لیگ برتر قرار بدهد. 
اســتفاده از ذخیره هــا در لیگ 
قهرمانان آســیا، به معنــای حذف 
قطعی از این تورنمنــت نخواهد بود. 
شــاید نفرات ذخیره به کمک انگیزه 
و اشــتیاقی که برای درخشیدن در 
ترکیب دارنــد، در لیــگ قهرمانان 

دســت به کارهــای بزرگــی بزنند. 
خســرو حیدری به عنوان یک مهره 
پرتجربه، می تواند با سانترهایش برای 
اســتقالل موقعیت گل زنی درست 
کند. نفراتی مثل محمدی مهر و میثم 
تیمــوری نیز می تواننــد در ترکیب 
آبی ها خــودی نشــان بدهند. حتی 
در خط حمله شــفر این شــانس را 
دارد که روی مهره هایی مثل مرتضی 
تبریزی و روح ا... باقری حساب باز کند. 
چهره هایی کــه در مقطعی از فصل، 
همه داشته های هجومی استقالل به 
شــمار می رفتند. حتی اگر ماموریت 
صعود از مرحله گروهی لیگ قهرمانان 
با نفرات نیمکت نشــین بی سرانجام 
باشد، استقالل شفر هنوز زمان زیادی 
برای درخشــش در فصل های بعدی 
آســیا دارد. آنها باید قبل از هر چیز به 
دنبال بازگشت به سکوی اول لیگ برتر 
باشــند. چراکه این موقعیت مناسب 
برای قهرمانی، ممکن است دیگر در 
ســال های پیش رو برای این باشگاه 
تکرار نشــود. حاال زمان یک انتخاب 
مهم و تاثیرگذار در اســتقالل از راه 
رسیده اســت. انتخابی که سرنوشت 
این فصل تیم شفر را مشخص خواهد 

کرد.

آیا زمان یک انتخاب کلیدی در استقالل از راه نرسیده است؟

انتخاب آبی!

چهره روز

سوژه روز

 قهرمانی در لیگ برتر و رسیدن به یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان، هدف های بزرگ استقالل در این فصل هستند. 
رسیدن به همه این هدف ها، برای باشگاه فوق العاده خواهد بود اما تعقیب همزمان »همه چیز« می تواند استقالل را در 
خطر از دست دادن همه جام ها قرار بدهد. به نظر می رسد شفر و تیمش در این مقطع از فصل، باید یک تصمیم کلیدی 
بگیرند. آنها باید از بین قهرمانی در لیگ و درخشش در آسیا، یک گزینه را انتخاب کنند و برای موفقیت در یک جام، 

تمرکز بیشترشان را روی همان جام قرار بدهند. 

دوران حضور اوزه بیو دی فرانچســکو روی 
نیمکت رم پس از شکســت این تیم در زمین 
پورتو و حذف از لیگ قهرمانان اروپا رســما به 
پایان رســید. پیش از این نیز، مدیران باشگاه 
هشــدار داده بودند که حــذف زودهنگام در 
اروپا چاره ای به جز اخراج دی فرانچسکو پیش 
روی شان نخواهد گذاشت. این مربی پیش از این 
در چند مقطع دیگر نیز تهدید به اخراج شده بود 
اما هر بار با چند پیروزی خودش را نجات داد تا 
سرانجام بازی در زمین پورتو، آخرین بازی اش 
به عنوان سرمربی رم باشد. گرگ ها تنها چند 

روز قبل نیز در دربی پایتخت ایتالیا برابر التزیو 
تحقیر شده بودند و اوضاع برای سرمربی این تیم 
به شــدت نگران کننده به نظر می رسید. مدیر 
ورزشی باشگاه به دنبال جذب پائولو سوسا برای 
نیمکت رم بود اما مدیران جالوروسی ناگهان 
با یک انتخاب عجیــب و حیرت انگیز، کلودیو 
رانیه ری را روی نیمکت تیم شــان قرار دادند. 
سوسا گزینه بسیار جذاب تری برای هدایت رم 
به نظر می رسید اما به نظر می رسد پس از جدایی 
دی فرانچســکو، نقش »فرانچسکو توتی« در 
تصمیمات باشگاه به مراتب پررنگ تر از گذشته 

شده است. توتی رابطه بسیار خوبی با رانیه ری 
دارد و به همین خاطر پای مربــی ایتالیایی را 
دوباره به رم باز کرده است. کلودیو پیش از این 
نیز سرمربی رم بوده و با این تیم هیچ جامی به 
دست نیاورده است. او یک بار با تیم رم در آستانه 
قهرمانی ایتالیا قرار گرفت اما در نهایت جام را به 
اینتر ژوزه مورینیو واگذار کرد. پیرمرد ایتالیایی 
درســت یک چهارم بازی هایــش  را به عنوان 
سرمربی رم با شکست پشت سر گذاشته و گزینه 
هیجان انگیزی برای هدایت این تیم به شمار 
نمی رود. او پس از قهرمانی شگفت انگیز با لستر، 

چشــم ها را خیره کرد اما مدتی بعد از باشگاه 
انگلیسی کنار گذاشته شد. رانیه ری این اواخر 
نیز سرمربی باشگاه فوالم بود اما در این تیم نیز 
حرف چندانی برای گفتن نداشت. اولین واکنش 
مدیر ورزشــی رم به امضای قرارداد باشگاه با 
رانیه ری، فسخ قرارداد با باشگاه ایتالیایی بود. 
رمی ها برای جذب مونچی، تالش بسیار  زیادی 
انجام دادند اما حاال به سادگی حاضر شدند که 
این مدیر سرشناس ورزشی را از دست بدهند. 

مونچی در ســویا، به عنوان یــک نابغه 
مطرح شد. او مرد اول خریدهای باشگاه بود و 
خیلی ها باور داشتند قهرمانی های متوالی این 
تیم در اروپا، به کمک شــاهکارهای مونچی 
به دســت آمده اســت. مونچی مشــتریان 
زیادی در بین باشــگاه های اروپایی داشت 
اما پس از ترک ســویا، راهی باشگاه رم شد و 

به عضویت این باشگاه درآمد. مرد اسپانیایی 
در این مــدت، خریدهــای موفقیت آمیزی 
برای رم انجام داد. او پای نفراتی مثل برایان 
کریســتانته، نیکو زانیولو، استیون انزونزی، 
پاتریک شــیک، چنگیز اوندر و جاســتین 
کالیــورت را به رم باز کــرد و ترکیب خوبی 
برای این تیم ســاخت اما مدیران باشــگاه 
استعدادهایی مثل ناینگوالن و آلیسون بکر 
را به راحتی فروختنــد. مونچی در این دوره 
زمانــی، درآمدزایی خوبی از طریق کشــف 
استعدادهای تازه برای رم انجام داد اما به نظر 
می رسید باشگاه تمایلی به حفظ ستاره هایش 
ندارد. دور مانــدن رم از جام های مختلف و 
البته دخالت توتی در مسائل باشگاه، دالیل 
مهم استفعای مونچی بودند. مردی که حاال 

آرسنالی ها سخت به دنبال جذبش هستند.

آریا رهنورد 

شکست خانگی پدیده مشهد برابر تیمی مثل ذوب آهن، 
بار دیگر نشــان داد که این تیم حتی با وجود نمایش های 
دلچسب و نتایج فراتر از انتظار، در قواره قهرمانی لیگ برتر 
نیســت. حاال معادله قهرمانی با چهار تیم مختلف شکل 
گرفته که در واقع بزرگ ترین و پرتماشــاگرترین تیم های 
فوتبال ایران نیز به شمار می روند. پرســپولیس بعد از دو 
قهرمانی متوالی، برای تکــرار موفقیت های فوق العاده اش 
در این سال ها با استقالل، سپاهان و تراکتورسازی رقابت 
می کند. در طول تاریخ اما هر بار که پرسپولیس دو قهرمانی 
پیاپی را به دست آورده، جام بعدی به دستان آبی ها سپرده 

شده است. 
 تساوی در زمین نساجی، تهدید دیگری برای قهرمانی 
این فصل سرخپوشان پایتخت به شــمار می رود. آنها در 
نیم فصل دوم با فرم ایده آل فاصله داشته اند و حتی با وجود 
نمایش نسبتا خوب در ورزشــگاه وطنی قائمشهر، باز هم 
نتوانستند بیرون از زمین خودی به نتیجه مطلوب دست پیدا 

کنند. پرسپولیس در این فصل تا حدودی به ورزشگاه آزادی 
وابسته شده و کیفیت فوق العاده اش را در دیدارهای خارج از 
خانه از دست داده است. این باشگاه تا امروز هرگز نتوانسته 
در سه فصل متوالی از فوتبال ایران به قهرمانی برسد. آنها 
در سه مقطع مختلف، دو قهرمانی پیاپی در لیگ به دست 
آورده اند اما هیچ وقت موفق نشده اند این دو را به سه تبدیل 
کنند. در واقع اگر تیم برانکو دوباره روی ســکوی اول لیگ 
برتر قرار بگیرد، دست به یک طلسم شکنی بزرگ زده و برای 
اولین بار در تاریخ چنین کاری انجام داده است. پرسپولیس 
در شرایط فعلی تیم صدرنشین لیگ برتر است اما یک بازی 
بیشتر نسبت به سپاهان دارد و در صورتی که اصفهانی ها در 
این جدال به برتری برسند، رده اول را از پرسپولیس خواهند 
گرفت. تیم برانکو ممکن است با یک لغزش کوچک، ناگهان 
تا رده چهارم نزول کند و حتی شــانس رسیدن به سهمیه 
آسیایی را نیز به سادگی از دســت بدهد. در واقع میان تیم 
اول و تیم چهارم جدول لیگ، فاصله بسیار کمی وجود دارد 
و اوضاع در باالی جدول، کامال جذاب و غیرقابل پیش بینی 

به نظر می رسد.

اولین قهرمانی های متوالی پرسپولیس در تاریخ فوتبال 
ایران، به دهه 50 برمی گردد. قرمزها سال 1350 در آخرین 
دوره جام منطقه ای که با حضور هشت تیم برگزار می شد، 
قهرمانی را از آن خودشــان کردند. این تیم در 14 مسابقه 
لیگ، 13 پیروزی و یک شکست را پشت سر گذاشت و تنها 
با دو امتیاز اختالف نســبت به پاس، روی سکوی اول قرار 
گرفت. تاج و عقاب نیز در آن فصل ســوم و چهارم شدند. 
حسین کالنی و صفر ایرانپاک با 12 گل در آن فصل، مشترکا 

عنوان آقای گلی را از آن خودشان کردند. 
فصل بعدی فوتبال ایران که در سال 1352 با نام جام 
تخت جمشید برگزار می شد، باز هم پایانی به جز قهرمانی 
پرســپولیس نداشت. ســرخ ها این بار در لیگ 12 تیمی 
تخت جمشید، با سه اختالف امتیاز نســبت به تاج جام 
را از آن خودشــان کردند. پس از این دو قهرمانی متوالی، 
تاج از راه رســید و به سلطه پرســپولیس پایان داد. سال 
1353 آبی ها در جام تخت جمشید با 15 پیروزی و تنها 
چهار شکست در 22 بازی، با اختالف دو امتیاز نسبت به 
رقیب سنتی جام را تصاحب کردند. 20 سال طول کشید 
تا پرســپولیس دوباره در دو فصل متوالی فوتبال ایران، 
جام قهرمانی را به دســت بیاورد. پرسپولیسی ها در لیگ 
آزادگان سال 1374، با تصاحب 57 امتیاز در 30 مسابقه 
باالتر از بهمن کرج و استقالل، قهرمان لیگ شدند. این تیم 
یک سال بعد نیز دوباره روی سکوی اول قرار گرفت و باز هم 

توانست جام قهرمانی را لمس کند. پس از این دو قهرمانی 
متوالی اما اتفاق عجیبی برای سرخپوشــان افتاد. آنها به 
دلیل داشــتن تعداد زیادی ملی پوش با تصمیم سازمان 
لیگ از جدول رقابت ها کنار گذاشــته شــدند. در غیاب 
پرسپولیس قدرتمند و پرســتاره دهه 70، این استقالل 
بود که توانســت جام را پس از دو دوره متولی از رقیبش 
بگیرد. این سناریو دوباره نیز تکرار شد. پرسپولیس پس از 
بازگشت به لیگ بعد از یک سال غیبت، در فصل 78-77 با 
اختالف زیادی نسبت به استقالل قهرمان شد و یک سال 
بعد، باز هم قهرمان فوتبال ایران شد. در آخرین دوره لیگ 
آزادگان در ســال 80-79 اما آبی ها دوباره قهرمانی را از 
چنگ پرسپولیس درآوردند و اجازه ندادند این تیم در سه 

دوره متوالی جام را از آن خودش کند. 
سرخپوشان تا امروز سه بار، قهرمانی شان در یک فصل 
از لیگ را در دوره بعدی تکرار کرده اند و هر سه بار، استقالل 
فرصت هت تریک قهرمانی را از آنها گرفته اســت. به نظر 
می رسد نقشه مهم شــفر و تیمش در این فصل نیز، همین 
باشد. آنها آماده هستند تا به هر قیمتی برای خراب کردن 
روند قهرمانی های متوالی پرسپولیس در لیگ برتر تالش 
کنند. باید منتظر ماند و دید که از بین هت تریک پرسپولیس 
و هت تریک ربایی اســتقالل، کدام یک جواب خواهد داد. 
شاید هم معادله قهرمانی، بین این دو تیم حل نشود و از بین 

سپاهان و تراکتور، یک تیم جام را از آن خودش کند.

قدرت نمایی گالدیاتور به معنای پایان دوران کاری مونچی در رم بود 

حرف آخر فرانچسکو! 

تاریخ، از قهرمانی آبی ها در این فصل می گوید

هت تریک ربایی به سبک استقالل! 

 استفاده از ذخیره ها در 
لیگ قهرمانان آسیا، به 

معنای حذف قطعی از این 
تورنمنت نخواهد بود. شاید 

نفرات ذخیره به کمک 
انگیزه و اشتیاقی که برای 

درخشیدن در ترکیب 
دارند، در لیگ قهرمانان 
دست به کارهای بزرگی 

بزنند 
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