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قهرمانی تاریخی دختران آلیش

تیم ملی کشــتی آلیش بانوان ایران با یک طال، 
یک نقره و یک برنز و کسب ۹۳ امتیاز برای اولین بار 
در تاریخ به عنوان قهرمانی مسابقات جهانی این رشته 
رسید. در این رقابت ها هانیه عاشوری ملی پوش 75+ 
کیلوگرم طال گرفت، فاطمــه فتاحی جویباری در 
وزن 60 کیلوگرم به مدال نقره رسید و زهرا یزدانی 
در وزن 55 کیلوگــرم به مدال برنز دســت یافت. 
همچنین سحر غنی زاده در 70 کیلوگرم چهارم، 
هانیه قدرتی پــور در 65 کیلوگــرم پنجم و مریم 
احمدی در 75 کیلوگرم هفتم شــدند.  همچنین 
محمد نبی زاده در 70 کیلوگرم صاحب مدال نقره 
شد و روح ا... نعمتیان در 60 کیلوگرم به مدال برنز 
رسید. در وزن 80 کیلوگرم حبیب ا.. ترابی به عنوانی 
بهتر از ششمی نرسید. در ۹0 کیلوگرم نیز امیررضا 

بوداغی به عنوان چهارمی رسید.
    

کیمیا، المپیک را از دست داد؟
پس از حضور نداشتن کیمیا علیزاده در مرحله 
نخست مسابقات انتخابی تیم ملی تکواندو بانوان، 
حضور تنها بانوی مدال آور المپیک در مســابقات 
کســب ســهمیه در چین در هاله ای از ابهام قرار 
دارد. زهرا ســروی، نایب رییس بانوان فدراسیون 
تکواندو گفت:»با وجود جراحی های کیمیا علیزاده، 
همچنان عوارض آسیب دیدگی ها همراه وی است 
و باید ببینیم شرایط برای حضور وی در مسابقات 
انتخابی المپیک فراهم خواهد شــد یا خیر.« وی 
تاکید کرد:»کیمیا از ورزشکاران نخبه ایران است 
که این موضوع را با عملکرد و دســتاوردهای خود 
نشان داده است. هنوز با قاطعیت نمی توان از حضور 
یا عدم حضور وی در مسابقات کسب سهمیه در چین 
صحبت کرد اما اگر او بتواند، در مرحله دوم مسابقات 

انتخابی تیم ملی شرکت خواهد کرد.«
    

جراحی یزدانی موفقیت آمیز بود
حسن یزدانی ستاره ورزش ایران و قهرمان کشتی 
المپیک که در جریان مســابقات جام باشگاه های 
جهان آســیب دید و این رقابت ها را از دست داد، با 
حمایت فدراسیون پزشــکی ورزشی و هماهنگی 
فدراسیون کشتی تحت عمل جراحی آرتروسکپی 
قرار گرفت. دکتر ســهراب کیهانی بالفاصله بعد از 
انجام عمل جراحی زانوی یزدانی گفت:»خوشبختانه 
همه چیز طبق پیش بینی و برنامه پیش رفت و این 
قهرمان نامدار عمل جراحی موفقیت آمیزی را پشت 
سر گذاشت. یزدانی می تواند بدون هیچ مشکلی در 
المپیک شرکت کند و همانطور که مردم از او انتظار 
دارند دوباره برای ورزش ایران افتخارآفرینی کند.« 

    
کمک یک میلیاردی به تیراندازی

مسعود ســلطانی فر وزیر ورزش و جوانان در 
جلسه ســتاد بازی های المپیک و پارالمپیک با 
ابراز رضایت از کســب ســهمیه های تیراندازی 
در بازی هــای المپیک 2020 تصریــح کرد:»با 
توجه به جامعه مخاطب فراوان و عالقمندی های 
زیاد به این رشــته، این بار می توان با توجه به رفع 
دغدغه های اسلحه و مهمات، عالوه بر حضور در 
المپیک به کســب مدال هم نگاه امیدوار کننده 
داشــت.« او اهمیت رفع دغدغه های ملی پوشان 
را هم مورد توجه قرار داد و عنوان داشــت:»برای 
حضور خوب تیراندازی ایران در بازی های المپیک 
عالوه بر تخصیص های از پیش تعیین شده، مبلغ 
یک میلیارد تومان برای خرید سالح و مهمات به 

فدراسیون تیراندازی پرداخت خواهد شد.«
    

انتخابات مخفی پینگ پنگ!
نام نویســی از متقاضیان ریاست در فدراسیون 
تنیس روی میز در حالی امروز به پایان می رسد که 
اصال مشخص نیست چه کســانی و با چه سوابقی 
برای انتخابات این فدراســیون ثبت نام کرده اند. 
طی روزهای گذشــته از طرف فدراسیون تنیس 
روی میز هیچ گونه اطالع رســانی رسمی مبنی بر 
ثبت نام کاندیداها انجام نشد.  به گفته پیمان حسنی 
دبیر فدراسیون تنیس روی میز، بهنام حبیب زاده 
سرپرست این فدراسیون دســتور داده که تا زمان 
پایان مهلت قانونی نام نویسی از کاندیداها در رابطه 
با آنها و ثبت نام های قطعی انجام شــده هیچ گونه 
اطالع رسانی انجام نشود! اینکه حبیب زاده چرا و بر 
اساس کدام قانون این شیوه پنهان کاری را در پیش 
گرفته مشخص نیست! به خصوص که نام نویسی از 
کاندیداها از کمترین حساسیت برخوردار است و 

باید در شفافیت کامل به سرانجام برسد.

منهای فوتبال

آریا طاری

بخشــی از مهره های خروجی 
استقالل در تابســتان، به سراغ 
لیگ های خارجــی رفتند. برای 
بعضی از آنها این یــک انتخاب 
شخصی بود اما بعضی های دیگر 
با تصمیم باشگاه، ناچار به چنین 
کاری شدند. وجه اشتراک میان 
آنها اما این است که هیچ کدام شان 
روزهای خوبی را سپری نکرده اند 
و بعید نیست دیر یا زود دوباره به 
فوتبال ایران برگردند. در شرایط 
فعلی خوشبختی برای این نفرات، 
به یــک اتفاق »محــال« تبدیل 

شده اســت. نفراتی که این روزها 
از فرم خوب شــان فاصله دارند و 
نتوانسته اند انتظارات را برآورده 

کنند.
    

آیاندا پاتوسی
هافبک محبوب هواداران استقالل، 
در کوتاه ترین زمان ممکن جای خودش 
را در ترکیب این تیم پیدا کــرد. آیاندا 
در درجه اول با ســانترهای دیدنی اش 
شناخته می شــد و پاس های خالقانه 
و قدرت گل زنــی، ویژگی های مثبت 
دیگر این بازیکن به شــمار می رفتند. 
ستاره آفریقایی استقالل، یک نیم فصل 
درخشان را در این تیم ســپری کرد و 

توانست تاثیر زیادی در نحوه بازی تیم 
شفر داشته باشــد. گل او به سپاهان در 
آخرین ثانیه های مسابقه با تیم ژنرال، 
هنوز از ذهن هواداران باشگاه محو نشده 
است. استقاللی ها امیدوار بودند پاتوسی 
حداقل یک فصل دیگر در این تیم ماندگار 
شــود اما او در پنجره تابســتانی نقل و 
انتقاالتی به بنی یاس امارات رفت و دوباره 
شاگرد وینفرد شفر شــد. او کارش را در 
لیگ امارات با یک گل و یک پاس گل در 
دو بازی ابتدایی شروع کرد اما پس از آن 
هرگز نتوانست خودش را پیدا کند. او در 
10 هفته از این فصل لیگ امارات، تنها به 
همان یک گل و یک پاس گل بسنده کرده 
و در سه مسابقه گذشته نیز به نیمکت 

دوخته شده اســت. نارضایتی آیاندا از 
شرایط موجود، شاید کلید بازگشت او به 
فوتبال ایران باشد. پاتوسی در لیگ برتر، 

مشتریان بسیار زیادی دارد.
ایسما

برخالف پاتوســی، او مشــکلی با 
ماندن در فوتبال ایران نداشت اما باشگاه 
استقالل نمی خواست این فوتبالیست 
را حفظ کند. ایســما که بــا اضافه وزن 
وحشــتناکی به فوتبال ایران آمده بود، 
به تدریج خودش را پیدا کــرد و به فرم 
ایده آلی رسید. او گل های مهمی نیز برای 
استقالل زد اما در چند مقطع مختلف، 
موقعیت های ایده آلی را نیــز هدر داد. 
مهاجم محبوب شفر، مدتی کوتاه پس 
از برکناری مرد آلمانی از استقالل رفت 
و به لیگ ژاپن ملحق شــد. او برای تیم 
پایین جدولی ماتســوموتو یاماگا بازی 
کرد. ایسما تا پایان جی لیگ 201۹ فقط 
ســه بار در ترکیب تیمش قرار گرفت و 
نتوانســت گلی به ثمر برساند. در پایان 
فصل، باشــگاه ژاپنی به دسته پایین تر 
جی لیگ سقوط کرد و نتوانست از منطقه 

سقوط فرار کند.
گادوین منشا

مهاجم جنجالی اســتقالل که در 
این تیم با فرصت های گل زنی و البته 
تخت ها)!( رابطه چندان خوبی برقرار 
نمی کرد، در پایان فصــل به عجمان 
امارات منتقل شــد. عجمانی ها یک 
ویدئوی بســیار جذاب برای معارفه 
منشا ســاختند اما خیلی زود متوجه 
شــدند که او از دوران اوج فاصله دارد. 
گادوین در پنج هفتــه ابتدایی لیگ 

امارات برای تیمش بــه میدان رفت 
اما شروع ناامیدکننده ای در عجمان 
داشت و ســپس مصدوم شد. همین 
مصدومیت کافی بود تا باشگاه او را از  
فهرستش خارج کند. منشا به همین 
ســرعت در فهرســت مازاد عجمان 
قرار گرفــت و دیگر نتوانســت برای 
این تیم به میدان بــرود. او حاال بدون 
تیم مانده و در انتظار رســیدن پنجره 
نقل و انتقاالتی اســت. بعید نیســت 
این مهاجم دونده دوباره به لیگ برتر 
ایران برگردد و برای یک باشگاه وطنی 
به میدان برود. از گل گهر سیرجان به 
عنــوان یکی از مشــتریان جدی این 

بازیکن نام برده می شود.
پژمان منتظری

کاپیتان اســتقالل در تابستان، از 
رفتار مدیران باشگاه گالیه داشت اما 
به نظر می رســید خودش هم تمایلی 
به ماندن در این باشگاه ندارد. پژمان 
با یک تصمیم عجیب، راهی باشــگاه 
الخریطیات در دسته دوم فوتبال قطر 
شد. از شواهد این طور پیداست که او 
خیلی زود، از این تصمیم پشیمان شده 
اســت. منتظری اعالم آمادگی کرده 
که دوباره به لیــگ برتر ایران برگردد. 
انتظار مــی رود او در همیــن پنجره 
نقل و انتقاالت، دوبــاره برای یک تیم 
ایرانی بازی کند. از سپاهان به عنوان 
جدی ترین مشــتری منتظــری نام 
برده می شود. هرچند که چند باشگاه 
دیگر نیز خواهان امضــای قرارداد با 
این مدافع پرتجربه و سابقا ملی پوش 

هستند.

اللهیار صیادمنش
انتقال به فنرباغچه، ماجرایی جذاب 
برای اللهیار صیادمنش بود اما این بازیکن 
برخالف انتظار، روند خیلی خوبی را در 
این تیم سپری نکرد. صیادمنش برخالف 
چیزی کــه گفته می شــد، در تیم اول 
فنرباغچه باقی نماند و به تیم استانبول 
اسپور قرض داده شد.  صیادمنش هنوز 
در اوج جوانی است و فرصت خوبی برای 
درخشیدن در فوتبال ترکیه دارد. او این 
روزها در »لیگ یک« ترکیه توپ می زند 
و امیدوار اســت بتواند دوباره به سطح 
اول فوتبال این کشــور برگردد و برای 
فنرباغچه به میدان برود. او هنوز نتوانسته 
انتظارها را در خارج از ایران برآورده کند 
اما بعید است به این زودی ها به فوتبال 

ایران برگردد.

سرنوشت ستاره هایی که استقالل را به مقصد لیگ های خارجی ترک کردند

خوشبختِی محال!

اتفاق روز

سوژه روز

شکســت وحشــتناک میــالن در زمین 
آتاالنتا، شــکنجه تــازه ای برای هــواداران 
روسونری بود. آنها بدترین باخت شان را در 21 
سال گذشته تجربه کردند تا بیشتر از همیشه 
متوجه باشــند که با روند فعلــی، دیگر رنگ 
موفقیت را نخواهند دید. تحمل این وضعیت 
برای میالنیستا زمانی دشــوارتر می شود که 
آنها اینتر را در صدر جدول سری آ می بینند. 
شاید اگر اینتر هم مثل گذشته شرایط خوبی 
نداشت، قرمز و مشکی ها با وضعیت فعلی شان 
راحت تر کنار می آمدند اما حاال که نراتزوری 
با حضور آنتونیو کونته احیا شــده، میالنی ها 
نیز امیدوارند که بتوانند دوبــاره به روزهای 
خوش گذشته برگردند. میالن این روزها تیم 
پرستاره ای نیست اما آخرین ستاره هایی که 
در این تیم باقی مانده اند نیز به دنبال جدایی 

از باشگاه هســتند. میالن در 17 هفته از این 
فصل سری آ، فقط 21 امتیاز جمع کرده است. 
تفاضل گل منفی هشــت در یک فصل، عمق 
فاجعه را در مورد این باشــگاه نشان می دهد. 
این تیم حتــی در جمع 10 تیــم برتر باالی 
جدول نیز جایی ندارد و ممکن است حتی به 
منطقه سقوط نیز نزدیک شود. در میالن همه 
چیز »اشتباه« به نظر می رسد و حتی حضور 
پیانتک نیز نتوانسته شرایط را در مورد این تیم 
تغییر بدهد. مساله میالن در درجه اول، مساله 
انتخاب های اشتباه اســت. آنها با وجود نتایج 
نسبتا خوب فصل گذشته، حکم اخراج جنارو 
گتوسو را صادر کردند. در میانه های این فصل 
نیز جذب اســتفانو پیولی، یک اشتباه بزرگ 
دیگر بود. باشگاهی مثل التزیو، سه سال قبل 
متوجه شد که پیولی یک مربی برای رسیدن 

به یک موفقیت بزرگ نیســت اما میالنی ها 
با وجود اطالع از شکســت های ســال های 
گذشته پیولی، به سراغ او رفتند و یک تصمیم 

ناامیدکننده گرفتند.
همزمان با بحــران بزرگ باشــگاهی که 
پیولــی را روی نیمکت دارد، باشــگاهی که 
چند ســال قبل قید این مربــی را زده، حاال 
خوشبختی بزرگی را تجربه می کند. »التزیو« 
این روزها غافلگیرکننده ترین تیم سری آ شده 
و به لطف درخشــش خیره کننده ســیمونه 
اینزاگــی روی نیمکت، به یــک تیم مدعی 
تبدیل شــده اســت. التزیو برای دومین بار 
در سه ســال گذشته، با شکســت دادن یووه 
قهرمان ســوپرکاپ ایتالیا شــده است. آنها 
در لیگ نیز بی نهایت خوش درخشــیده  اند 
و توانسته اند در ســری آ، یک شکست بزرگ 
را به تیم مائوریتسیو ســاری تحمیل کنند. 
التزیو فاصله چندانی با اینتر صدرنشــین در 
لیگ ایتالیا ندارد و یک فصل شــگفت انگیز را 
پشت سر گذاشته است. درست به همان اندازه 
که میالنی ها با نمایش های این فصل تیم شان 

آزار دیده اند، هواداران التزیو به نمایش های 
استثنایی تیم شان افتخار می کنند. شکست 
دادن یووه با همه ســتاره هایش و چهره هایی 
مثل رونالــدو، تجربه خارق العــاده ای برای 
التزیو محسوب می شود. تیمی که ثابت کرده 
نتیجه گرفتن، تنها به کمک خریدهای نجومی 
ممکن نمی شود. التزیو شــاید الگوی خوبی 
برای میالن باشــد. تعقیب کردن ردپای این 

تیم، شاید میالن را به روزهای خوب گذشته 
برگرداند. التزیو نه مالک »نفتی« دارد و نه به 
کمک دالرهای خارجی اوج گرفته است. نتایج 
این تیم، محصول تاکتیک و تدبیر سرمربی و 
البته، تصمیم های درســت مدیریتی است. 
تجربه ای که ثابت می کند برای سپری کردن 
یک فصل خــوب، راه هایی به جــز پول خرج 

کردن هم وجود دارد.

آریا رهنورد

پنجره نقل و انتقاالت زمستانی در فوتبال ایران به زودی 
از راه خواهد رسید. به نظر می رسد زمستان شلوغی در انتظار 
باشگاه های مختلف لیگ برتر باشد. شاید حاال بهترین فرصت 
است که تیم ها به عملکردشان در بازار نقل و انتقاالت تابستانی 
نگاه کنند و از تکرار اشــتباه های قبلی دست بردارند. از خط 
حمله استقالل تا خط دفاعی سپاهان، اتفاق های مثبتی در 
تابستان برای چند باشــگاه رخ داد و حاال این تیم ها دست به 
هر کاری می زنند تــا باز هم حضور موفقــی در پنجره نقل و 
انتقاالت داشته باشند. چند باشگاه از همین حاال، فعالیت نقل 

و انتقاالتی را برای خرید مهره های جدید آغاز کرده اند.
شیخ دیاباته

در شروع فصل با چند آسیب دیدگی متوالی، خیلی ها را از 
خودش ناامید کرد اما در ادامه راه، دیگر هیچ هواداری نبود که با 
شادی های غرش گونه منحصربه فرد این بازیکن به وجد نیاید. 
شــیخ، جواهری برای خط حمله آبی ها محسوب می شود و 
هماهنگی اش با مهدی قائدی، استثنایی از کار درآمده است. او 
همه تردیدها را کنار زده و حاال برای آقای گلی لیگ برتر مبارزه 
می کند. شیخ گل زن ترین خارجی تاریخ استقالل در یک دوره 
از لیگ برتر به شمار می رود و از رکورد مامه تیام نیز عبور کرده 

است. با این سطح از آمادگی، حفظ این بازیکن در فوتبال ایران 
یک ماموریت بسیار سخت خواهد بود.

سیدمهدی رحمتی
امضای قرارداد با کاپیتان اســتقالل، هیجان انگیزترین 
ماجرایی بود که در تابستان برای باشگاه شهرخودرو اتفاق افتاد. 
رحمتی که این سال ها مرد اول دروازه استقالل بود، ناگهان 
باشگاه را ترک کرد و در تابســتان به تیم یحیی گل محمدی 
منتقل شد. در فصلی که شــهرخودرو از مشکالت عمیق در 
گل زنی رنج می برد، ســیدمهدی دروازه این تیم را به خوبی 
بیمه کرده است. آنها به لحاظ آمار دفاعی، یکی از آماده ترین 
تیم های لیگ به  شمار می روند. سیوهای رحمتی، در این فصل 

امتیازهای زیادی برای تیم یحیی به ارمغان آورده است.
رشید مظاهری

همه می دانستند که این سنگربان در تابستان از ذوب آهن 
جدا خواهد شد. او از چند باشگاه مختلف پیشنهاد دریافت 
کرده بــود و تصمیم گرفت به پیشــنهاد تراکتوری ها برای 
پیوســتن به این تیم پاسخ مثبت بدهد. شــروع رشید در 
تبریز، بی نقص بود. او با کلین شــیت های متوالی اش، تیم را 
در موقعیت فوق العاده ای قــرار داد. گلر تراکتوری ها اعتقاد 
داشت که تاخیر در شــروع لیگ، تنها قهرمانی تیم تبریزی 
را به تعویق می اندازد اما از یک جایی به بعد، هم رشید و هم 

تراکتورسازی از فرم مطلوب دور شدند. با این وجود مظاهری 
با 10 کلین شــیت، همچنان یکی از بهتریــن و آماده ترین 

گلرهای این فصل لیگ برتر بود.
گولسیانی

صدرنشینی ســپاهان در پایان هفته شانزدهم لیگ برتر، 
اصال تصادفی نیست. آنها فصل گذشــته نیز تیم درخشانی 
بودند اما این فصل همه ضعف های باقی مانده را نیز به بهترین 
شکل برطرف کردند. گئورگی گولسیانی، یکی از طالیی ترین 
خریدهای این فصل ســپاهان اصفهان بــود. بازیکنی که با 
سابقه بازی برای نســاجی و ذوب، راهی این باشگاه شد. زوج 
او و عزت پورقاز، ســپاهان را به شــرایط مطلوبی رساند اما 
عزت با مصدومیتی شدید دســت و پنجه نرم کرد و تا پایان 
فصل خانه نشین شد. حاال سپاهانی ها به دنبال ساختن زوج 

گولسیانی با پژمان منتظری هستند.
محمد محبی

با وجود دریافــت دو کارت قرمــز در نیم فصل اول لیگ، 
محمد محبی یکی از اصلی ترین پدیده های لیگ نوزدهم به 
شمار می رود. بازیکنی که پس از صعود شاهین به لیگ برتر، 
از این تیم جدا شــد و اتفاقا در هر دو مسابقه رفت و برگشت 
لیگ، دروازه تیم ســابقش را باز کرد! محبی با قیمتی پایین 
جذب سپاهان شــد و خیلی زود با فضای لیگ برتر تطبیق 
پیدا کرد. او بازیکن فیکس تیم ملــی در دوران کوتاه مارک 

ویلموتس نیز بود.
عیسی آل کثیر

علیرضا منصوریــان مدت ها قبل اســتعداد این مهاجم 

را شناســایی کرده بود اما او در چند فصل متوالی، نتوانست 
توانایی هایش را به اثبات برســاند. انتقال بــه نفت آبادان اما 
درست همان اتفاقی بود که عیسی را زنده کرد. آل کثیر زیر نظر 
اسکوچیچ، بارها و بارها در حساس ترین بازی ها به کمک نفت 
آمد تا نامش را در کورس آقای گلی لیگ برتر قرار بدهد. حاال 

چند باشگاه سرشناس به دنبال خرید او در زمستان هستند.
مهدی ترکمان

لیگ نوزدهم برای پارس جنوبی، اصال موفقیت آمیز نبوده 
اما خرید مهدی ترکمان، نشان می دهد که این باشگاه حداقل 
در شناسایی استعدادهای جوان مرتکب اشتباه نشده است. او 
یکی از مدافعان کناری درخشان این فصل لیگ برتر به شمار 
می رفت. ترکمان پتانسیل بسیار زیادی برای تبدیل شدن به 

یکی از بهترین مدافعان کناری فوتبال ایران دارد.
احمد الجبوری

هنوز هیچ کس نمی داند چه سرنوشتی در انتظار مهدی 
تارتار و تیمش خواهد بود. این مربی در آستانه جدایی از نفت 
مسجدسلیمان قرار گرفته است و شاید این اتفاق، روی کیفیت 
نفت تاثیر منفی زیادی داشته باشد. با این وجود سپری کردن 
15 هفته متوالی بدون شکســت، هرگز از ذهن هواداران این 
باشگاه پاک نمی شود. یکی از اصلی ترین دالیل فصل خوب نفت 
مسجدسلیمان، خرید هوشمندانه بازیکنان مستعد بوده است. 
احمد الجبوری یکی از همین بازیکنان است. فوتبالیستی که در 
اوج ناشناختگی راهی نفت شد و به کمک سرعت و دقتش در 
این تیم، عملکرد فوق العاده ای داشت. او البته در خراب کردن 

موقعیت های جدی گل هم، تخصص دارد!

دو روایت از دو تیم ایتالیایی

زنگ تفریح، زنگ غرور

هشت خرید درخشان در پنجره تابستانی نقل و انتقاالت

شیخ، عیسی و احمد!

گادوین در پنج هفته 
ابتدایی لیگ امارات برای 
تیمش به میدان رفت اما 

شروع ناامیدکننده ای در 
عجمان داشت و سپس 

مصدوم شد. همین 
مصدومیت کافی بود تا 

باشگاه او را از  فهرستش 
خارج کند. منشا به همین 
سرعت در فهرست مازاد 

عجمان قرار گرفت و دیگر 
نتوانست برای این تیم به 

میدان برود

 شماره   414   / سه شنبه  3 دی   1398  /    27  ربیع الثانی 1441  /   24 دسامبر   2019


