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اردوي كشتي گيران تعطيل شد 

با تصمیم اتحادیه جهانی کشتی، رقابت های 
جهانی کشتی بزرگساالن در سال 2020 برگزار 
نمی شــود. پیش از این قرا بود کــه رقابت های 
کشــتی بزرگســاالن جهان روزهای 22 تا 30 
آذرماه در شــهر بلگراد صربســتان برگزار شود 
که اتحادیه جهانی کشــتی تصمیم به لغو این 
مسابقات گرفت. اتحادیه جهانی در نظر دارد که 
مسابقات را در شکلی جدید با نام جام جهانی و به 
صورت انفرادی برگزار کند که نحوه برگزاری این 
مسابقات به زودی از سوی اتحادیه جهانی کشتی 
اعالم می شود. مسئوالن اتحادیه جهانی کشتی 
پیش از این اعالم کرده بودند که اگر قرار به برگزار 
شدن مسابقات جهانی در سال 2020 باشد باید 
از معیارهایی که توســط کمیته اجرایی تعیین 
شده است پیروی کند و برای برگزاری هر مسابقه 
باید هشت تیم از 10 تیم برتر رنکینگ و حداقل 
70 درصد کشورهای شرکت کننده سال قبل در 
آن حاضر باشند )بر اساس حضور ورزشکار سال 
قبل.( این درحالی است که پیش از این چندین 
کشور از جمله آمریکا، ژاپن، قزاقستان و کوبا به 
دلیل شرایط شــیوع ویروس کرونا از حضور در 
این رقابت ها انصــراف داده بودند. به این ترتیب 
محمد بنا و غالمرضا محمدی سرمربیان تیم های 
ملی با هماهنگی با حمید سوریان نایب رییس 
فدراسیون کشتی، برای تصمیم گیری به جهت 
اعزام تیم ایران به این مســابقات جدید، اردوی 
تیم های ملی را به مدت چند روز تعطیل کردند. 
کادرهای فنی تیم های ملی در این مدت در مورد 
اعزام تیم های ملی به رقابت هــای جام جهانی 
انفرادی تصمیم گیری خواهند کــرد و با توجه 
به در پیش بــودن رقابت های المپیک و اهمیت 
این مســابقات، احتمال این وجود دارد که کادر 
فنی تصمیمات مختلفی به جهت چگونگی اعزام 
شدن تیم به رقابت های جام جهانی صربستان 
اتخاذ کند و این احتمال نیز وجود دارد که تیمی 

از ایران در این مسابقات شرکت نکند. 
    

اردوي كاراته در هتل المپيك
اردوی تیــم ملی کاراتــه آقایــان از امروز 
)پنجشــنبه 22 آبان( با رعایــت پروتکل های 
بهداشــتی آغاز خواهد شــد. طبق هماهنگی 
صورت گرفته محل برپایی اردو در هتل المپیک 
و ســالن تمرینات تاالر 12 هــزار نفری آزادی 
خواهد بود. ذبیح ا... پورشیب، سجاد گنج زاده، 
بهمن عسگری، امیر مهدی زاده و صالح اباذری 
نفرات حاضر در نخســتین مرحلــه از اردوی 
ملی پوشــان کاراته ایران در سال 99 خواهند 
بود. ملی پوشان کاراته کشورمان امروز ساعت 
16 در هتل المپیک حاضر خواهند شد تا ساعت 
17 آزمایش کرونا از تمام نفرات حاضر در اردو 
به عمل آید. پــس از اعالم نتایج تســت کرونا 
تمرینات تیم ملی کاراته در تاالر 12 هزار نفری 
آزادی آغاز خواهد شد. طبق اعالم سیدشهرام 
هروی ســرمربی تیم ملی کاراته، این مرحله از 

اردو تا چهارم آذر خواهد بود.
    

سپاهان صدر را مي خواهد
هفته دهــم دور رفت مســابقات لیگ برتر 
والیبال امــروز پنجشــنبه بــه میزبانی خانه 
والیبال و فدراســیون برگزار خواهد شــد. در 
حســاس ترین بازی هفته دو تیم سایپا تهران 
و شهداب یزد به مصاف یکدیگر خواهند رفت. 
شاگردان مصطفی کارخانه در تیم سایپا تهران 
پس از پیروزی مقابل تیم های شهرداری قزوین 
و آذرباتری ارومیه امروز کار سختی مقابل تیم 
شهداب یزد دارند. در دیگر بازی مهم هفته تیم 
خاتم اردکان برابر تیم شهرداری ورامین صف 
آرایی خواهد کرد. شاگردان فرهاد نفرزاده پس 
از شکست روز سه شــنبه مقابل تیم شهرداری 
ارومیه بایــد برابر تیم شــهرداری ورامین قرار 
بگیرند. اردکانی ها در بازی مقابل تیم پرستاره 
شهرداری ارومیه نمایش قابل قبولی داشتند و 
با روحیه مناســب به دیدار هفته دهم خواهند 
رفت. تیم شــهرداری ورامین نیز در هفته نهم 
به سختی از ســد تیم جوان و با انگیزه هورسان 
رامسر گذشت. تیم صدرنشین سیرجان نیز پس 
از دو پیروزی متوالی در هفته های هشتم و نهم 
امروز استراحت خواهد داشت و تیم سپاهان در 
صورت پیروزی مقابل تیم پیکان موقتا به صدر 

جدول خواهد آمد.

منهای فوتبال

آریا رهنورد

پس از چند جلسه تمرین در سارایوو، 
تیم ملی امشب در دیداری تدارکاتی به 
مصاف بوسنی می رود. تیم اسکوچیچ 
پیش از این یک مسابقه تدارکاتی را با 
پیروزی پشت سر گذاشته و شاهد لغو 

یک دیدار دیگر هم بوده است. فوتبال 
بوسنی در این چند سال، پیشرفت قابل 
توجهی داشته و حتی توانسته صاحب 
چند ستاره در ســطح اول فوتبال اروپا 
شود. به همین خاطر است که آنها یک 
حریف قابل توجه برای تیم ملی ایران 
محسوب می شوند و روبه رو شدن با این 

تیم، در شرایط عادی یک محک خوب 
برای ارزیابی شرایط این روزهای تیم ملی 
است. با این حال غیبت بسیاری از نفرات 
مهم تیم ملی، این بازی را عمال از شرایط 
عادی خارج کرده است. اینکه علیرضا 
بیرانوند درون دروازه حضور ندارد، اثری 
از وریا و یا رامین در جناح راســت خط 

دفاعی دیده نمی شــود، چهره ای مثل 
امید ابراهیمی در مرکز زمین نیست و 
جلوتر از او ستاره های درجه یکی مثل 
ســامان قدوس، علیرضا جهانبخش، 
سردار آزمون و مهدی طارمی به میدان 
نمی روند، نشان می دهد تیم ملی عمال 
با ترکیب دومش به این مســابقه قدم 

خواهد گذاشت. شاید این موضوع حتی 
برای بوسنیایی ها هم عجیب باشد که 
بسیاری از ستاره های ایران بدون هیچ 
توضیح خاصی این مسابقه دوستانه را از 
دست داده اند. شاید برای تان جالب باشد 
که ســه گلر حاضر در اردوی تیم ملی، 
مجموعا هفت بازی ملــی را در کارنامه 
دارند. در خط دفاعی، نفراتی مثل مهدی 
شیری و عارف غالمی تا امروز برای تیم 
ملی به میدان نرفته اند و در خط هافبک 
نفراتی مثل سیامک نعمتی، اکبر ایمانی 
و امید نورافکن، مجموعا سابقه 6 بازی 
ملی را داشته اند. در حقیقت اردوی تیم 
اسکوچیچ در آستانه دیدار با بوسنی، پر 
از نفرات تازه واردی است که در عین حال 
چندان جوان هم نیستند و در ابتدای راه 

فوتبال شان قرار ندارند.
ایران و بوســنی تا امروز نبردهای 
زیادی را روبه روی هم برگزار کرده اند و 
بوسنی فقط یک بار موفق شده تیم ملی 
ایران را شکست بدهد اما شاید ارزش آن 
نتیجه از همه بردهــای ایران روبه روی 
این حریف بیشتر باشــد. آخرین بار در 
جام جهانی 2014 برزیل بود که دو تیم 
در دیدار پایانی مرحله گروهی روبه روی 
هم قرار گرفتند. ایران برای تجربه اولین 
صعود تاریخش بــه مرحله حذفی این 
تورنمنت به شکست دادن بوسنی نیاز 
داشت اما با درخشش ژکو، در نهایت این 
بوسنیایی ها بودند که تیم کی روش را با 
نتیجه سه بر یک از پیش رو برداشتند. 
آن مسابقه همیشه به عنوان یک تجربه 
تلخ در ذهن هواداران تیم ملی باقی مانده 
است. چراکه تصور می شد ایران می  تواند 
از این حریف عبور کند و خودش را به دور 
یک هشتم نهایی جام جهانی برساند. تیم 
ملی ایران با چند مربی دیگر هم روبه روی 
بوســنی قرار گرفته و معموال همیشه 
در دیدارهای تدارکاتی، نتایج ایده آلی 
روبه روی این حریف به دســت آورده 
است. در روزهای سرمربیگری افشین 
قطبی، ایران در زمین بوسنی این تیم را 
با نتیجه سه بر دو شکست داد. در دوران 

حضور برانکو روی نیمکت و درست قبل 
از جام جهانی آلمان هم ایران توانست 
در استادیوم آزادی، پنج بار دروازه این 
حریف را باز کند. میرسالو بالژویچ هم 
به عنوان سرمربی تیم ملی ایران، سابقه 
یک پیروزی چهار بر صفر روبه روی این 
حریف را دارد. بالژ البته در یک رویارویی 
دیگر با بوسنی، یک تساوی دو بر دو را 
نیز تجربه کرده است. سه پیروزی، یک 
تساوی و یک شکست در پنج مسابقه، 
نشــان از برتری آماری ایران نسبت به 
بوسنی دارد اما نباید فراموش کرد که 
کلیدی ترین دوئل دو تیم، به سود رقیب 

به پایان رسیده است.
انگیزه، شــاید یکی از مهم ترین و 
کلیدی ترین عبارت ها در مورد مسابقه 
امروز تیم ملی باشد. حقیقت آن است 
که بســیاری از این نفرات، در فهرست 
نهایی تیم ملی برای دیدارهای بزرگ 
جایــی نخواهند داشــت و تنها تعداد 
کمی از آنها پس از بازگشت ستاره های 
اصلی در تیم ملی باقــی می مانند. در 
نتیجه برای همه این نفرات استفاده از 
تک تک موقعیت ها برای حفظ جایگاه 
در تیم اهمیت زیادی دارد. در ترکیب 
تیم مقابل هم ســتاره هایی مثل سئاد 
کوالشیناچ، میرالم پیانیچ و ادین ویشکا 
دیده می شوند که سابقه بازی در تیم های 
بزرگی را دارند. بوســنی می تواند یک 
حریف سرسخت برای تیم ملی باشد. 
هرچند که در صورت حضور نفرات مهم 
تیم ملی، این بازی به مراتب تماشایی تر 

از کار درمی آمد.

جدال با بوسنی بدون ستاره های اصلی

تیم ملی فیک! 

اتفاق روز

چهره به چهره

از آخرین بازی تدارکاتی نسبتا خوب تیم ملی، زمان بسیار زیادی سپری شده است. ایران از مدت ها قبل، هرگز 
مسابقه دندان گیری را به عنوان نبرد تدارکاتی سپری نکرده و حاال هم که یک حریف خوب از راه رسیده، این تیم ملی 

است که اصال کامل به نظر نمی رسد. قرار بود این بازی، یک محک خوب برای اسکوچیچ و تیمش در مسیر رسیدن به 
هماهنگی بیشتر باشد اما بسیاری از ستاره های کلیدی تیم ملی در این مسابقه حضور ندارند و عالوه بر این، بهترین بازیکن 

بوسنی یعنی ادین ژکو نیز این دیدار را به دلیل ابتال به ویروس کرونا از دست داده است. بدون شک این دو اتفاق، تاثیر 
قابل توجهی روی جذابیت این بازی خواهند داشت.

قرارداد کریســتیانو رونالدو با باشــگاه 
یوونتوس تا پایان فصل آینــده اعتبار دارد 
اما این روزها زمزمه هایــی در مورد احتمال 
فروش این ســتاره در انتهای همین فصل به 
گوش می رسد. به نظر می رسد یوونتوسی ها 
قصد ندارند این بازیکن را با یک قرارداد آزاد 
از دست بدهند و به دنبال تمدید قرارداد با او 

تا سال  2023 نیستند. 
در این صورت تنهــا گزینه مطلوب پیش 
روی این باشگاه، فروش کریس در تابستان 
آینده است. دستمزد باالی این ستاره برای 
باشگاه ایتالیایی دردسرســاز شده و باشگاه 
نیز در سایه ویروس کرونا، با مشکالت مالی 
بزرگی دست و پنجه نرم می کند. کریستیانو 

نیز دیگر به اندازه گذشته مهارنشدنی نیست 
و این اواخر با چند مصدومیت هم دســت و 
پنجه نرم کرده اســت. بدون تردید رونالدو 
هنــوز یکــی از بهترین های دنیا به شــمار 
مــی رود اما یــووه ترجیح می دهــد هزینه 
 سنگین دستمزد او را برای مهره های جوان تر 

کنار بگذارد. 
آینده ســتاره پرتغالی هنوز مبهم به نظر 
می رسد اما جدایی او از یوونتوس، به شدت 
محتمل خواهد بود. بعید نیســت این خبر 
خیلی زود حالت رســمی به خودش بگیرد و 
رونالدو به طرف درهای خروجی بیانکونری 
هدایت شــود. او ایــن روزهــا در آرامش به 
اردوی تیم ملی پرتغال رســیده و فعال همه 

تمرکزش را برای شکســتن رکــورد علی 
دایی کنار گذاشــته اســت امــا احتماال به 
زودی زمان گرفتن یــک تصمیم کلیدی از 
سوی این بازیکن خواهد رســید. اینکه در 
تابســتان آینده چه اتفاقی برای کریس رخ 

می دهد، هنوز قابل پیش بینی نیســت 
اما همه زمزمه هــا حکایت از این دارند 
 که راه او و یووه خیلــی زود از هم جدا 

خواهد شد.
پی اس جی یکی از دســت به 

نقدترین مشتریان رونالدو 
به شــمار مــی رود. آنها 

همیشه خواهان جذب 
این ستاره بوده اند و 
یووه از همین حاال 
پیشنهاد معاوضه 
او با نیمــار را به 

صورت غیررسمی 

به باشگاه فرانسوی داده است. از دست دادن 
نیمار، اصال جایی در میان برنامه های باشگاه 
فرانسوی ندارد اما قرار دادن این دو ستاره در 
کنار هم، می تواند 
ه  د لعــا ق ا فو
باشد. از طرفی 
برخی رئالی ها 
نیز به بازگشت 
دوباره کریس 
فکر می کنند 
اما باشــگاه 
یلی  دیگر تما
بــرای ایــن اتفاق 
نــدارد و فلورنتینــو پرز به 
این موضــوع عالقه ای نشــان 
نداده اســت. گزینه دیگر برای 
این فوتبالیســت، بازگشت به 
منچســتریونایتد خواهد بود. 

اتفاقی که هواداران شــیاطین سرخ همیشه 
توجه ویژه ای به آن نشان داده اند. در حقیقت 
به نظر می رســد یکی از این سه تیم، مقصد 
بعدی رونالدو در فوتبــال اروپا خواهند بود. 
برای رونالــدو، گزینه هایی مثــل  بازی در 
لیگ های عربی یــا ام.ال.اس هم وجود دارد 
اما گفته می شــود او حداقل تــا جام جهانی 
2022 از اروپا خارج نمی شود تا آمادگی اش را 
حفظ کند. پس از آن، هر اتفاقی محتمل است 
و حتی این احتمال وجــود دارد که کریس 
سال های پایانی دوران فوتبالش را در آمریکا 
یا آسیا پشت سر بگذارد. به هر حال فعال همه 
در انتظار تصمیم مهم این ســتاره و باشگاه 
یووه هســتند. به نظر می رسد یک تابستان 
جنجالی در انتظار یکی از دو طرف این ماجرا 
خواهد بــود و رونالدو پــس از دوران حضور 
 در یووه به سراغ یک باشــگاه اروپایی دیگر 

خواهد رفت.

آریا طاری

به صورت موازی با درخشش چندین بازیکن در شروع 
فصل جدید فوتبال ایران، اوضاع برای چند فوتبالیســت 
اصال خوب پیش نرفت. آنها فصل را بــه هیچ وجه خوب 
شــروع نکردند اما نمایش نه چندان خوب یک هفته ای، 
دلیلی برای چشم برداشــتن از این نفرات در ادامه فصل 
نیست. لیگ بیســتم در شــرایطی متفاوت تر از همیشه 
برگزار می شــود. نه هواداری در ورزشگاه وجود دارد و نه 
تیم ها می توانند مثل ســابق در فاصله دو بازی استراحت 
زیادی داشته باشند. بدون شک در این شرایط متفاوت، 
عملکرد فردی بازیکن ها نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.

کمال کامیابی نیا
لقب اولین اخراجی این فصــل فوتبال ایران، به کمال 
کامیابی نیا تعلق گرفت. بازیکنی که در شروع فصل جدید 
لیگ برتر نسبت به همه نفرات دیگر تیم یحیی، عملکرد 
ضعیف تری داشت. اینکه کمال به همین راحتی دو کارت 
زرد از داور مسابقه دریافت می کند، یک نقطه ضعف بزرگ 
برای این فوتبالیست به شــمار می رود. بازیکنی که هنوز 
نتوانسته ضعف همیشگی اش در این مورد را ترک کند و 

ثبات بیشتری در زمین مسابقه به دست بیاورد. شاید اگر 
این اخراج در کار نبود، پرسپولیس می توانست در دقایق 
پایانی گل برتری را به سایپا بزند اما 10 نفره شدن، امکان 
عوض کردن اوضاع را از قرمزها گرفت. کامیابی نیا تا اینجا 
در کم تر از 90 دقیقه بازی در لیگ بیستم، یک بار اخراج 
شــده و دیدار هفته دوم را نیز به صورت قطعی از دســت 
خواهد داد. با این روند این احتمال وجود خواهد داشت که 
میالد سرلک، در ادامه فصل جای این بازیکن را در ترکیب 

اصلی قرمزها بگیرد.
محسن فروزان

گلر جنجالی سابق تراکتورسازی، اواخر فصل گذشته 
به پارس جنوبــی رفت و حاال فصل جدیــد را در ترکیب 
فوالد آغاز کرده اســت. فوالدی ها روی این ســنگربان 
حســاب ویژه ای باز کرده اند اما عملکرد او در شروع لیگ 
اصال امیدوارکننده نبوده است. محسن روی صحنه رقم 
خوردن گل اول ذوب، یک خروج بسیار ناشیانه از دروازه 
داشت. او در زمان اشتباهی این خروج را انجام داد و کامال 
توپ را گم کرد تا عمال همه چیز برای گل زنی دارکو بیدوف 
فراهم شود. محسن روی صحنه رقم خوردن گل دوم ذوب 
هم اصال عملکرد خوبی نداشــت و باز هم مرتکب اشتباه 

شــد. این عملکرد به ویژه رودرروی گلر سابق فوالدی ها 
 یعنی شــهاب گردان، معنای خاصی بــرای جواد نکونام 

و تیمش داشت.
شاهین توکلی

شروع آلومینیوم در لیگ بیستم، ضعیف تر از حد انتظار 
بود. هیچ کس توقع نداشــت آنها از همیــن حاال فصل را 
فوق العاده استارت بزنند و لیگ را به شکل محشری شروع 
کنند اما هیچ کس فکر نمی  کرد تیم رســول خطیبی در 
زمین خودش سه گل از نســاجی مازندران بخورد. یکی 
از مقصران رقم خوردن این نتیجه بدون تردید شــاهین 
توکلی بود. بازیکنی که مهرداد بایرامی را در یک موقعیت 
خوب ســرنگون کرد و با دریافت کارت زرد دوم، از زمین 
اخراج شد. شاید اگر او در آن صحنه مرتکب چنین خطایی 
نمی شد، اراکی ها نیز چنین شکســت سنگینی را تجربه 
نمی کردند. این اخراج عمــال آخرین روزنه های امید را از 
تیم خطیبی گرفت. این هفته از لیــگ برتر تنها دو مهره 

اخراجی داشت و یکی از آنها شاهین توکلی بود.
عکاشه حمزاوی

مهاجم مرکزی تراکتور در اولین مســابقه فصل، اصال 
شبیه یک مهاجم زهردار و توانمند نبود. او اصال نتوانست 
خــودش را در موقعیت گل قــرار بدهــد و وقتی هم که 
صاحب موقعیت شد، در گل زنی موفق به نظر نمی رسید. 
تراکتورسازی در فصل گذشــته نیز در زمینه گل زنی با 
مشکالت بزرگی دست و پنجه نرم می کرد و این مشکالت 
ظاهرا در این فصل هم به قوت خودشان باقی هستند. تیم 

علیمنصور فصل را بدون گل زده شروع کرده و حضور 90 
دقیقه ای مهاجم مراکشی، موجب نشده که آنها در  زمینه 

گل زنی کمی آماده تر از لیگ نوزدهم نشان بدهند.
پیام نیازمند

بدون هیچ شــکی پیام نیازمند یکی از بااستعدادترین 
گلر های چند فصل اخیر فوتبال ایران است اما کیفیت فنی 
او در ماه های اخیر کمی افــت کرده و اوضاع برای این گلر 
دیگر چندان خوب پیش نمی رود. اگر به دیدار این هفته 
ســپاهان با گل گهر نگاه کنید، هیچ نشانه ای از سیوهای 
رویایی نیازمند نمی بینید. او در این مســابقه حتی یک 
سیو فوق العاده نداشته و هیچ توپ خاصی را از خط دروازه 
بیرون نکشیده است. در مقابل می توان به این موضوع اشاره 
کرد که عملکرد پیام روی صحنــه رقم خوردن گل های 
گل گهر سیرجان اصال درخشــان نبود. به ویژه در صحنه 
گل اول، توپ درست به طرف این دروازه بان شلیک شد و 

او می توانست برخورد بهتری با این فرصت داشته باشد.
سیدمحمد حسینی

عملکرد مدافع تازه وارد ماشین ســازی در اولین هفته 
لیگ اصال ایده آل نبود. ماشین در همان 15 دقیقه اول با 
چند گاف دفاعی تسلیم حریف شد و نقش حسینی در رقم 
خوردن هر دو گل قاســمی نژاد، پررنگ به نظر می رسید. 
او به ویژه در یارگیری بســیار ضعیف عمل کرد و همین 
موضوع موجب شــد که یک فضای بــزرگ در قلب دفاع 
ماشین سازی کامال برای درخشش شاگردان سیدمهدی 

رحمتی خالی به نظر برسد.

رونالدو و یوونتوس؛ جدایی نزدیک است

سی آر   اگزیت! 

ناامیدکننده ترین چهره های هفته اول لیگ برتر

ترمز دستی در زمين فوتبال! 

ایران و بوسنی تا امروز 
نبردهای زیادی را روبه روی 
هم برگزار کرده اند و بوسنی 
فقط یک بار موفق شده تیم 
ملی ایران را شکست بدهد 
اما شاید ارزش آن نتیجه از 

همه بردهای ایران روبه روی 
این حریف بیشتر باشد
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