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 وظیفه کیانوش 
و وظیفه فدراسیون

کیانوش رستمی وزنه بردار دسته 96 کیلوگرم 
تیم  ملی درباره احتمال از دســت دادن المپیک 
گفت:»وظیفه ما برابر فدراســیون این است که 
تمرینات مان را انجام دهیم و بدن مان شــرایط 
خوبی داشته باشــد و بقیه مسایل به فدراسیون 
مربوط می شــود. وظیفه فدراســیون است که 
اسامی ما را برای مسابقات رد کند و تمام کارهای 
سایت فدراسیون جهانی و تمام برنامه ها را رصد 
کند و جلو ببرد. من به شــخصه در این کار هیچ 
مسئولیتی ندارم و در خصوص ثبت نام در سایت 
جهانی نیز چیزی نمی دانم و چیزی هم به ما یاد 
نداده اند.« وی افزود:»اگر کیانوش رســتمی و 
سعید علی حسینی را از دست بدهیم، قرار است 
چه کسی را جایگزین کنیم؟ ما ورزشکاران خیلی 
خوبی داریم ولی االن وزنه برداری به ستاره هایی 
نیاز دارد که بتواننــد در المپیک افتخارآفرینی 
کنند. اگر به من کمک نکنند واقعا مدال المپیک 
هم در کار نیست و دیگر کیانوش رستمی نداریم. 
15 سال است که در اوج هستم و هیچ ورزشکاری 
را به این صورت نداشته ایم که افت کند و دوباره 
برگردد. من در 96 کیلوگرم دوباره می توانم در دنیا 
با همه رقابت کنم. یک زمانی بدنم جا نیفتاده بود 
ولی امروز دوباره می توانم. پس مسیر را برایم حفظ 
کنید.« کیانوش در حالی باز هم با اعتماد به نفس 
از شانس اصلی بودنش برای مدال المپیک صحبت 
می کند که در سه سال اخیر )بعد از المپیک ریو( 
نتوانسته به قول خودش عمل کند و در این مدت 
دستاوردی برای تیم ملی نداشته است. حال باید 
منتظر ماند و دید در ادامه حمایت های همه جانبه 
باز هم فرصت دیگری به رســتمی داده می شود 
یا خیر. در این میان طبق شــنیده ها کمیته ملی 
المپیک شرط ورود به ماجرای کیانوش رستمی 
و سعید علی حسینی که برای رفتن به گزینشی 
المپیک به مشــکل خوردند را درخواست کتبی 

فدراسیون وزنه برداری اعالم کرده است.
    

امید کاراته به سهمیه کامل
کاراته ایران روز های سرنوشت ســازی در 
پیش دارد و کســب امتیازات المپیکی و قرار 
گرفتن در بین نفرات برتر رنکینگ اولویت تمام 
کاراته کا ها اســت، با این حال جایــگاه آنها در 
رنکینگ المپیکی نشان می دهد که می توان به 
کسب سهمیه حداکثری امیدوار بود. در کومیته 
مردان شرایط در دو وزن بسیار ایده آل است. در 
75- کیلوگرم بهمن عسگری در رده دوم است و 
با توجه به اینکه یکی از رقیبان مستقیم او ژاپنی 
است و به علت میزبانی سهمیه مستقیم دارد، 
به نطر نمی رســد خطری در این وزن بهمن را 
تهدید کند. در 75+ کیلوگرم هم شرایط بسیار 
خوب است و گنج زاده سوم، پورشیب چهارم و 
اباذری یازدهم هســتند و می توان از حاال روی 
یکی از آنها به عنــوان کاراته کای المپیکی این 
وزن حساب کرد. اما در 67- مجید حسن نیا با 
قرار داشتن در رده چهاردهم کار سختی پیش 
رو خواهد داشــت. در بخش بانوان هم در 55- 
کیلوگرم طراوت خاکسار هفتم و سارا بهمنیار 
نهم هستند که می توان به ارتقای رنکینگ شان 
امیدوار بود. رزیتا علیپور هم در 61- کیلوگرم 
هفتم است و می تواند جایگاه خود را در رنکینگ 
بهبود ببخشد. اما حمیده عباسعلی کاپیتان تیم 
ملی در 61+ کیلوگرم هشتم است و بعید به نظر 

می رسد از پس کسب سهمیه المپیک برنیاید.
    

آخرین تالش رئیس سابق
کمیسیون مسابقات کنفدراسیون آسیا یک 
بار دیگر در دوحه قطر تشــکیل جلسه داد و در 
کنار اعضای ثابت خود میزبان تعدادی دیگر از 
مدیران کنفدراسیون نیز بود. به پیشنهاد مجید 
کیهانی  طرح برگزاری جام باشــگاه های آسیا 
مطرح شــد و مکانیزم برگزاری آن نیز در قالب 
پروپوزالی در اختیار اعضــا قرار گرفت تا ضمن 
بررســی های نهایی طرح، نحوه اجرای آن نیز 
مورد بازنگری قرار بگیرد. لیگ دوومیدانی امسال 
توانست نظر مثبت خیلی از شرکت کننده ها را 
جلب کند و در صورت تداوم این موضوع می توان 
شاهد حضور تیم ها در میادین بین المللی بود. 
باید اذعان داشت این طرح، در میان تصمیم های 

عجیب کیهانی طرح خوبی است.

منهای فوتبال

آریا طاری

یحیی گل محمدی در تابســتان، 
جدی تریــن گزینه هدایت باشــگاه 
پرســپولیس و جانشــینی برانکــو 
ایوانکوویچ به شــمار می رفت. به نظر 
می رســید قرارداد این مربی با قرمزها 
بسته خواهد شد و مانعی بر سر امضای 
این قرارداد وجود نخواهد داشــت اما 
مالکان باشــگاه شــهرخودرو، اجازه 
جدایی به ســرمربی موفق تیم شــان 
ندادند و یحیی در نهایت در مشــهد 

ماندگار شد. 6 هفته بعد از شروع فصل 
جدید، گل محمدی حــاال مقابل تیم 
ســابقش قرار می گیرد. مشــهدی ها 
فصل گذشته نمایش های خوبی برابر 
پرســپولیس ارائه دادند اما سرخ های 
پایتخــت، به کابوس بــزرگ این تیم 
تبدیل شدند. پرســپولیس در دیدار 
رفــت لیگ بــا گل علیپــور پدیده را 
شکســت داد، در دیدار برگشــت در 
اســتادیوم آزادی به برتری رسید و در 
جام حذفی نیز به کمــک ضربه های 
پنالتی، ایــن تیم را کنــار زد. در واقع 

تیم مشــهدی در یک فصل، ســه بار 
نتیجه را به پرســپولیس واگذار کرد. 
قرمزهای مشــهد حاال برای انتقام به 
این مســابقه قدم خواهند گذاشــت. 
یکی از پرانگیزه ترین مهره ها برای این 
جدال، بدون شک سروش رفیعی است. 
بازیکنی که توسط کالدرون از تیم کنار 
گذاشته شد و تصمیم گرفت فوتبالش 
را در مشــهد ادامه بدهد. دقایقی بعد 
از شروع دیدار پرســپولیس، پیکان و 
نفت مسجدســلیمان نیز در تهران با 
هم مسابقه می دهند. به جز سپاهان و 

تراکتور، نفت مسجدسلیمان تنها تیم 
دیگری است که هنوز تجربه شکست 
در این فصل از لیگ برتر را در کارنامه 
ندارد. پس از متوقف کردن چند مدعی 
در پنج هفته اول با پنج نتیجه مساوی، 
به نظر می رسد نفت این روزها حتی از 
بایرن مونیخ و یوونتوس نیز مســاوی 
می گیرد! پیکان حسین فرکی در سه 
بازی گذشته اش در لیگ و جام حذفی 
10 گل زده و حاال امیدوار اســت این 
روند خوب را برابر نفت نیز ادامه بدهد. 
جدال شاهین و فوالد در بوشهر، نبرد 

تیم های بحران زده این فصل فوتبال 
ایران خواهد بود. شاهین هنوز در قعر 
جدول قرار داد و ویســی هــر هفته با 
یک مصاحبه، بازیکنــان تیمش را به 
شــدت مورد مواخذه قــرار می دهد. 
آنها از زمان بازگشــت بــه لیگ برتر، 
هنوز هیچ بردی را جشــن نگرفته اند. 
با این وجود شاهین توانست از نبرد این 
هفته در جام حذفی عبور کند. درست 
برخالف فوالد خوزستان که نتیجه را به 
فجر شیراز واگذار کرد. نکو و ویسی به 
خوبی می دانند که شکست خوردن در 
دیدارهای این هفته، می تواند به معنای 

پایان کارشان در بوشهر و اهواز باشد.
پس از پنج کلین شــیت متوالی در 
لیگ برتر، دروازه تراکتورسازی سرانجام 
در جام حذفی باز شد. این اتفاق البته در 
حالی رخ داد که رشید مظاهری درون 
دروازه این تیم قرار نداشــت و اخباری 
جایگزین او شــده بود. تراکتور و دفاع 
رسوخ ناپذیرش فردا در تبریز، میزبان 
پارس جنوبی جم هستند. تیم دنیزلی 
از دیدارهای خانگی ایــن فصل، همه 
امتیازها را جمع کرده و حاال برای رسیدن 
به سومین پیروزی متوالی در سومین 
دیــدار خانگی این فصــل لیگ تالش 
می کند. روبه رو شــدن فراز کمالوند با 
هواداران تراکتور، از تقابل های جذاب 
این هفته لیگ برتر خواهد بود. نساجی 
مازندران که با 12 گل صاحب بهترین 
خط حمله این فصل لیگ برتر اســت، 
امروز در زمین خودش با یکی از بدترین 
خطوط دفاعی لیگ یعنی ماشین سازی 
تبریز روبه رو خواهد شــد. نساجی این 
فصــل نبردهای جذاب پرشــماری را 
برگزار کرده و به نظر می رسد این مسابقه 
نیز تماشــایی از کار دربیاید. داغ ترین 
دیدار هفته را اما سپاهان و ذوب آهن در 
نقش جهان برگزار می کنند. تیم هایی که 
هفته گذشته چهار امتیاز از سرخابی های 
پایتخت گرفتند، این هفته با هم روبه رو 

می شوند. برخورد ژنرال و علیمنصور، 
همیشه به دیدارهای فوق العاده ای منجر 
شده است. منصوریان فصل گذشته با 
گرفتن دو امتیاز حساس از امیر، نقش 
مهمی در قهرمان  نشــدن سپاهان در 
لیگ برتر بازی کرد. تیم اسکوچیچ نیز 
این هفته از تیم جذاب و جوان ابراهیم 
صادقی میزبانی می کند. انتظار می رود 
این بازی، یک نبرد کامال هجومی باشد.

پرونده هفته ششــم، در استادیوم 
آزادی بســته خواهــد شــد. جایی 
که اســتقالل و گل گهر روبه روی هم 
می ایســتند. آبی ها بعــد از کنار زدن 
گل ریحان، حــاال امیدوارنــد هفته 
پرطراوت شــان با بــردن تیم گل گهر 
کامل شود. ســیرجانی ها در دو هفته 
گذشته لیگ، دو شکســت متوالی را 
تجربه کرده اند. آنها هم مثل استقالل، 
هنوز در این فصل از لیگ برتر صاحب 
پیروزی نشده اند. تیم استراماچونی برای 
رسیدن به سه امتیاز در این جدال دست 
به هر کاری خواهــد زد. آبی ها تا امروز 
شــانس های زیادی را از دست داده اند 
اما هنوز برای بازگشت به لیگ و کورس 

قهرمانی، زمان در اختیار دارند.

به استقبال دیدارهای هفته ششم لیگ برتر

شیش و بش!

اتفاق روز

سوژه روز

 همه دیدارهای هفته ششم لیگ برترنوزدهم، فردا در شهرهای مختلف برگزار خواهند شد. این هفته نبردهای جذاب و 
تماشایی زیادی خواهد داشت. دربی اصفهان پرحرارت ترین نبرد هفته ششم به شمار می رود. این هفته یحیی گل محمدی 
نیز روبه روی پرسپولیس قرار می گیرد و وینگو و تیمش، با استقالل مسابقه می دهند. در پایان پنج هفته از لیگ برتر، صدر 

جدول فعال در اختیار سپاهانی ها قرار گرفته است. پنج تیم در این فصل هنوز به پیروزی دست پیدا نکرده اند، سه تیم شکست 
نخورده اند و دروازه دو تیم نیز بسته مانده است. شاید بخشی از این خط تیره ها در این هفته از جدول لیگ برداشته شوند.

هیچ کس نمی داند بین دو نیمه دیدار تیم های 
تاتنهام و بایرن مونیخ در لندن چه اتفاقی رخ داد 
که تیم میزبان، ناگهان از یک نمایش فوق العاده با 
موقعیت های زیاد، به یک نمایش فاجعه بار رسید. 
تاتنهام در نیمه اول مسابقه با بایرن، تیم برتر زمین 
مسابقه بود و فرصت های گل زنی زیادی را نیز از 
دست داد. آنها به گل اول بازی نیز دست پیدا کردند 
و با ضربه غافلگیرکننده کیمیچ، به تساوی رضایت 
دادند اما نیمه دوم، حکایت کامل متفاوتی داشت. 
گنبری و لوا با ضربه های دقیق بغل پا، فینالیست 
فصل گذشته لیگ قهرمانان اروپا را در معرض یک 
تحقیر تاریخی قرار دادند. تاتنهام در تمام تاریخش 
در تمام رقابت های داخلــی و اروپایی، هرگز در 

یک مسابقه خانگی هفت گل دریافت نکرده بود 
و این شکست تلخ برای اولین بار در تاریخ باشگاه 
رقم خورد. پوچ و شــاگردانش در نیمه دوم، تنها 
تماشاچی حرکات دیدنی گنبری و شادی های 
بعد از گل جذاب این ستاره بودند. پس از تساوی 
هفته اول لیگ قهرمانان در زمین المپیاکوس، با 
این شکست بعید نیست که اسپرز حتی نتواند از 
مرحله گروهی این فصل لیگ قهرمانان عبور کنند. 
آنها روزهای کابوس واری را پشت سر گذاشته اند. 
تیم پوچ برتری دو گله اش در دربی لندن را از دست 
داد و در نهایت به مساوی راضی شد. مدت کوتاهی 
بعد در شرایطی که در زمین لستر از حریف جلو بود، 
کام بک خورد و بازنده شد. شکست خوردن برابر 

کالچستر در جام اتحادیه، یک فاجعه بزرگ دیگر 
بود و در نهایت باخت هفت گله به بایرن، ثابت کرد 
که بدترین روزهای پــوچ در تاتنهام در حال رقم 

خوردن هستند. 
به نظر می رســد دوران مربی آرژانتینی در 
تاتنهام، دیگر در حال به پایان رســیده است. او 
هرگز با تیمش برنده هیچ جامی نشد اما یکی از 

باشخصیت ترین و منظم ترین اسپرزهای تاریخ 
را ساخت. حاال اما با شکســت وحشتناک برابر 
بایرن، این نظم و شخصیت تا حدودی زیر سوال 
رفته اســت. هیچ کس نمی تواند دستاوردهای 
بزرگ پوچ در لندن را انکار کند اما به نظر می رسد 
اسپرز به یک مربی جدید، سبک جدید، روحیه 
جدید و البته چند ستاره جدید نیاز دارد. برخالف 

انتظارها، خرید لو سلسو برای خط هافبک باشگاه 
اصال خوشایند از کار درنیامد. کریس اریکسن نیز 
قراردادش را تمدید نکرد تا این روزها دیدارهای 
تیمش را از روی نیمکت شروع کند. اسپرز بعد 
از جدایی کیران تریپیه، نقشــه ای برای خرید 
مدافع راست نداشت و در مرکز خط دفاعی نیز، 
هیچ قدم مثبتی برنداشت. همه این موارد در کنار 
هم، شــرایط را برای تضعیف این باشگاه فراهم 
کردند. باشگاهی که حاال دیگر در لیگ برتر یک 
تیم مدعی نیست و در لیگ قهرمانان، هیچ کس را 
نمی ترساند. با این روند آنها یک فصل ناامیدکننده 
دیگر را پشت سر خواهند گذاشت. فصلی که شاید 
به رقم خوردن تغییرات متعدد در این باشگاه ختم 
شــود. این باخت، یک تلنگر بزرگ برای باشگاه 
تاتنهام به شمار می رفت. تیمی که اگر می خواهد 
قدم بلند بعدی را بردارد، باید چیزهای زیادی را 

عوض کند.

آریا رهنورد

ششمین بازی لیگ و هفتمین مسابقه فصل برای استقالل 
و پرسپولیس در شــرایطی برگزار خواهد شد که هر دو تیم بعد 
از نبردهای ســخت و طوالنی در جام حذفی، خســتگی را در 
ساق های شان احساس می کنند. مشکل بزرگ تر از خستگی برای 
سرخابی ها، کیفیت مهاجمان نوک هر دو تیم است. علی علیپور و 
مرتضی تبریزی که دو سال قبل، گل زن های فوق العاده ای در لیگ 
برتر به شمار می رفتند، فصل گذشته کمی افت کردند و این فصل 
تا امروز، ناامیدکننده ظاهر شده اند. شهرخودرو و گل گهر، فرصت 
بعدی این دو نفر برای زدن اولین گل های فصل شان خواهند بود. 
آنها تا امروز در مواجهه با موقعیت های گل زنی، اصال قدرشناس 

نشان نداده اند.
»گل  نزدن«، سرنوشــت مشــترک این فصل دو مهاجم 
سرشــناس قرمزها و آبی های پایتخت است. علی علیپور برای 
پرسپولیس گل نمی زند و مرتضی تبریزی نیز فرصت ها را یکی 

پس از دیگری از دست می دهد. آنها که روزگاری از محبوب ترین 
مهره های لیگ برتری به شمار می رفتند، حاال به آینه دق هواداران 
تیم شان تبدیل شده اند. تیم های کالدرون و استراماچونی، آشکارا 
از مشکل گل زنی رنج می برند و بخش بزرگی از این مشکل، به 
کیفیت دو مهاجم شناخته  شده این دو تیم برمی گردد. بازیکنانی 
که این فصل هنــوز حتی یک گل را نیز جشــن نگرفته اند. در 
پرسپولیس حتی بازیکنی مثل محمدحسین کنعانی زادگان نیز 
موفق به گل زنی شده و در استقالل، حتی سجاد آقایی جوان توپ 
را از خط دروازه رقبا عبور داده اما انتظار برای تماشای اولین گل 
فصل علیپور و مرتضی تبریزی، ظاهرا قرار نیست پایانی داشته 
باشد. علیپور در اولین بازی فصل تیمش با پارس جنوبی جم، 
90 دقیقه درون زمین بود و یک پاس گل نیز برای مهدی ترابی 
ارسال کرد. به نظر می رسید این پاس، شروع یک فصل درخشان 
برای مهاجم شماره 70 قرمزها باشــد اما او در جدال هفته دوم 
با تراکتورسازی، ناامیدکننده ظاهر شد. در مسابقه هفته سوم 
با نفت آبادان، علیپور دو موقعیت فوق العاده برای گل زنی را به 
سادگی از دست داد تا با اعتراض بخشی از سکوها روبه رو شود. او 
در دربی اصال فروغ خاصی نداشت و در نهایت این مهدی عبدی 
بود که قهرمان مسابقه لقب گرفت. علیپور نه تنها نتوانست در 
هفته پنجم دروازه سپاهان را باز کند، بلکه با فرستادن یک پاس 
اشتباه در جدی ترین موقعیت ممکن، ضدحمله و سرانجام گل 

تیم حریف را رقم زد. همه این بازی ها برای چسبیدن این مهاجم 
به نیمکت کافی بودند و او دیدار جام حذفی با ماشین سازی تبریز 
را خارج از ترکیب اصلی آغاز کرد. با این وجود او به زمین بازی وارد 
شد و پشت ضربه پنالتی تیمش نیز قرار گرفت اما این ضربه را نیز به 
راحتی از دست داد. بازیکنی که یک روز در زمین تیم بزرگی مثل 
السد در بازی بزرگی مثل نیمه نهایی لیگ قهرمانان برای تیمش 
از روی نقطه پنالتی گل می زد، حاال حتی در بنیان دیزل تبریز نیز 

پنالتی اش را هدر می دهد.
اوضاع برای مهاجم شماره 11 استقالل، درست مثل علی 
علیپور است. او هم گل نزنی در لیگ را به خراب کردن یک ضربه 
پنالتی حســاس در جام حذفی، گره زد تا با اشک، از ترکیب 
اصلی به نیمکت منتقل شــود. مرتضی در اولین بازی فصل 
استقالل با ماشین، حدود 80 دقیقه در زمین بود و هیچ حرکت 
مثبتی برای تیم انجام نداد. او به خاطر همین نمایش، در هفته 
دوم برابر فوالد به نیمکت دوخته شــد و حتی به عنوان مهره 
تعویضی نیز سهمی از این نبرد نداشت. به نظر می رسید تبریزی 
قرار است در استقالل به یک نیمکت نشــین تبدیل شود اما 
مصدومیت شدید دیاباته در دیدار با نفت مسجدسلیمان، دوباره 
پای این بازیکن را به ترکیب باز کرد. او در مسجدسلیمان نیز 
موفق به گل زنی نشد، در دربی یکی از ایده آل ترین موقعیت های 
تیمش را از دست داد و پس از تعویض برابر ذوب آهن، با لگد زدن 

به کلمن آب عصبانیتش را به نمایش گذاشت. شاید اگر قدرت 
این لگد، در ضربه پنالتی او برابر گل ریحان البرز نیز وجود داشت، 
آن ضربه تبدیل به گل می شد. تبریزی با خراب کردن پنالتی در 
جام حذفی، تیمش را وادار کرد که نیم ساعت بیشتر با حریف 
مسابقه بدهد. جانشین جوان او نیز به سرعت برای تیمش موثر 
ظاهر شد تا اوضاع برای مهاجم سابق ذوب در استقالل، کامال 

بغرنج به نظر برسد.
آخرین گل زن پرسپولیس در زمین شهرخوردو، علی علیپور 
بوده است. بازیکنی که حاال به شدت تحت  فشار قرار دارد. درست 
مثل مرتضی تبریزی که شاید از ترکیب اصلی دیدار روز جمعه 
استقالل با گل گهر سیرجان خارج شــود. هر دو بازی، اهمیت 
بسیار زیادی برای ســرخابی ها خواهد داشت. شاید سابقه این 
دو مهاجم نیز، بر فشارها روی آنها تاثیر گذاشته است. تبریزی 
یکی از گرانقیمت ترین مهره های داخلی تاریخ استقالل است 
و رقمی نجومی برای رضایت نامه اش پرداخت شد. علی علیپور 
نیز دو فصل قبل، کفش طالی لیگ برتر را به دست آورد. اگر دو 
مربی تصمیم به نیمکت نشین کردن این بازیکن ها نگیرند، در 
بازی های حساس فردا توجه ویژه ای روی علیپور و تبریزی قرار 
خواهد داشت. بازیکنانی که بیشتر از همه هم تیمی ها تحت فشار 
هستند و بیشتر از هر زمان دیگری به زدن »گل اول« نیاز دارند. 

گلی که شاید بتواند بحران را از سر راه آنها بردارد.

بایرن، تاتنهام را به خاک سپرد 

گرد مرگ در شمال لندن! 

درباره گل زنانی که دیگر گل نمی زنند

 دو مهاجم، دو متهم!

مشهدی ها فصل گذشته 
نمایش های خوبی برابر 
پرسپولیس ارائه دادند 

اما سرخ های پایتخت، به 
کابوس بزرگ این تیم تبدیل 
شدند. پرسپولیس در دیدار 

رفت لیگ با گل علیپور 
پدیده را شکست داد، در 

دیدار برگشت در استادیوم 
آزادی به برتری رسید و 

در جام حذفی نیز به کمک 
ضربه های پنالتی، این تیم 

را کنار زد
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