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كوبا، كار فيال را سخت تر كرد

اتحادیه جهانی کشــتی چندی پیش با اعالم 
برگزاری قطعــی رقابت های جهانــی ۲۰۲۰ به 
میزبانی صربستان نشان داد عزم جدی برای برپایی 
این مسابقات دارد. هر چند این اتحادیه، باز هم توپ 
را در زمین کشورهای عضو انداخت و قطعیت این 
پیکارها را منوط به اعالم آمادگی رسمی حداکثری 
آنها برای حضور در مسابقات خواند، اما همچنان 
امیدوار بود بتواند با برگزاری این پیکارها، کشتی 
جهان را از رکود حاصله از شــیوع ویروس کرونا 
خالص کند. به هر حال امیدواری اتحادیه جهانی 
کشتی به برگزاری رقابت های جهانی زمان زیادی 
طول نکشــید و انصراف تیم های آمریکا و کانادا 
و ســپس ژاپن که میزبان المپیک هم محسوب 
می شــود، دغدغه تازه ای را برای این اتحادیه به 
وجود آورد. کمی بعد در حالی که تالش و رایزنی 
اللوویچ برای بازگرداندن تیم های انصراف داده به 
رقابت های جهانی ادامه داشت، خبر رسید تیم کوبا 
نیز از حضور در رقابت های جهانی ۲۰۲۰ انصراف 
داد. به طوری که کوبایی ها رسماً اعالم کرده اند با 
توجه به شیوع ویروس کرونا در جهان، دلیلی ندارد 
سالمت کشتی گیران خود را در این برهه حساس به 
خطر بیاندازد، چراکه تنها هدف آنها حضور پرقدرت 
در بازی های المپیک است. از سوی دیگر اخبار ضد 
و نقیضی از احتمال انصراف تیم آلمان هم به گوش 
می رسد و هیچ بعید نیست کشورهای دیگری هم 
در مدت باقی مانده تا مسابقات جهانی به تبعیت از 
این چند کشور، ندای انصراف از پیکارهای جهانی 
را سر دهند. رقابت های کشتی قهرمانی جهان قرار 
است طی روزهای ۲۲ تا ۳۰ آذرماه در شهر بلگراد 
صربستان برگزار شود، اما اتحادیه جهانی کشتی 
اعالم کرده لغو یا قطعیت این پیکارها را روز ۲۱ آبان 

اعالم خواهد کرد.
    

وزنه برداري لبه پرتگاه
سقوط وزنه برداری جهان و آغاز روزهای رو به 
زوال این رشته از زمانی آغاز شد که »تاماش آیان« 
رییس پیشین فدراســیون جهانی وزنه برداری با 
انبوهی از اتهامات فســاد مالی و اداری از صحنه 
مدیریت کنار گذاشته شــد و مشکالت مختلف 
مدیریتــی و ســاختاری از جمله رشــد فزاینده 
دوپینگ و پرداخت رشــوه های نجومــی از آیان 
براي فدراســیون جهاني به ارث مانــد. با رفتن 
آیــان، اختالفات درونــی متولیان فدراســیون 
جهانی بار دیگر نشــان داد، این خانه از پای بست 
ویران است. این وضعیت تا بدان جا پیش رفت که 
توماس باخ رییس کمیته بین المللی المپیک نیز 
از آینده مدیریت فدراسیون جهانی وزنه برداری 
ابراز نگرانی کرد و صراحتــا از احتمال حذف این 
رشــته از بازی های المپیک ۲۰۲۴ پاریس خبر 
داد. در این راســتا علی مرادی رییس فدراسیون 
ایران با احساس خطر از این موضوع اعالم کرد باید 
اصالحات جدی در این فدراسیون انجام شود و با 
هشدارهایی که از سوی کمیته بین المللی المپیک 
داده شده، بعید نیســت این اقدامات سبب حذف 

وزنه برداری از المپیک تابستانی شود.
    

سيرجان،  برنده ديدار مدعي ها
روز گذشته ادامه دور رفت لیگ برتر والیبال 
به صورت متمرکز به میزباني تهران آغاز شد. 
در دیدارهاي صبح روز گذشــته دو مســابقه 
برگزار شــد که تیم  هراز آمل موفق شد مقابل 
حریف کردســتانی خود به برتری سه بر صفر 
دست پیدا کند. تیم لبنیات هراز آمل با هدایت 
بهروز عطایی موفق شــد در سه ست متوالی با 
نتایج ۲۵-۱۴، ۲۶-۲۴ و ۲۵-۱۹ تیم راهیاب 
ملل مریوان را شکســت دهــد. همچنین در 
حساس ترین و دومین بازی هم دو تیم مدعی 
کسب عنوان قهرمانی فوالد سیرجان و شهداب 
یزد در ســالن فدراســیون به مصاف یکدیگر 
رفتند که این دیدار با نتیجه  سه بر یک به سود 
سیرجان پایان یافت. شاگردان تندروان پس 
از باخت ۲۱-۲۵ در ست نخست، سه ست بعد 
را با نتایج ۲۵-۲۲، ۲۷-۲۵ و ۲۵-۲۲ بردند تا 
پیروز بازی بزرگ هفته شوند. همچنین عصر 
دیروز در دیگر دیدارهاي هفته، شــهرداري 
گرگان به مصاف خاتــم اردکان رفت و فوالد 
مبارکه سپاهان با آذرباتري ارومیه روبه رو شد. 
در آخرین دیدارها هم شهرداري ارومیه برابر 
هورسان رامسر به میدان رفت و سایپاي تهران 

با شهرداري قزوین مسابقه داد.

منهای فوتبال

آریا طاری

بدون اســتفاده از مهره های 
تازه وارد و در شب نیمکت نشینی 
شیخ دیاباته، استقالل روبه روی 
یک طلســم بزرگ قرار گرفت و 
توانست به روند برنده نشدن در 
هفته های ابتدایی لیگ برتر پایان 
بدهد. عملکرد همه مهره های تیم 
آبی پوش در اولین مسابقه لیگ 
قابل قبول به نظر می رســید، اما 
درخشش برخی استقاللی ها بیشتر 
از دیگران احساس شد. چهره هایی 
که در این مسابقه، بیشتر به چشم 
آمدند و فصل را با بهترین سناریوی 

ممکن کلید زدند. حاال استقالل 
لیگ بیستم را با اعتماد به نفس و 

روحیه باال ادامه خواهد داد.
    

محمود فکری
ویژه ترین چهره مسابقه بدون تردید 
خود این مربی اســت. استقالل پس از 
چند فصل در اولین هفته لیگ گل زده 
و برنده شده است. شاید بگویید حریف 
یک تیم تازه وارد دســته یکــی بوده و 
هنوز با فضای لیگ برتر آشنایی نداشته 
اما نباید فراموش کرد که بســیاری از 
مهره های مس رفسنجان در مسابقه این 
هفته، فصل گذشته در لیگ برتر حضور 
داشته اند. مس با ربیعی، تیم دست و پا 

بسته ای نیست و شکست دادن این تیم 
یک شروع امیدوارکننده برای استقالل 
محسوب می شــود. آبی ها امیدوارند 
با این شــروع، به اســتقبال یک فصل 
هیجان انگیز بروند و حاال که برخالف 
تیم هایی مثل پرســپولیس، سپاهان، 
تراکتور و فوالد لیگ را با برد کلید زده اند، 
در هفته های بعدی نیــز همین روند 
ایده آل را حفظ کنند. بدون تردید اگر این 
مسابقه در حضور تماشاگران استقالل 
برگزار می شــد، فکری به شدت مورد 
حمایت آنها قــرار می گرفت. کاپیتان 
سابق آبی ها فعال در گام اول کامال موفق 
نشان داده اما هنوز کارهای زیادی برای 

انجام دادن در پیش دارد.

وریا غفوری
شادی گل وریا غفوری پس از به ثمر 
رساندن اولین گل فصل استقالل، یک 
پیام واضح برای سرمربی تیم ملی بود. 
با این حال اسکوچیچ با اعالم فهرست 
جدید، باز هم نشــان داد که در سمت 
راست خط دفاعی اعتقادی به کاپیتان 
استقالل ندارد. وریا برابر مس رفسنجان 
هم مثل همیشه در اوج آمادگی نشان 
داد. اینکه یک بازیکن در سمت راست 
خط دفاعی چنین قابلیتی در گل زنی 
داشته باشد، در نوع خودش استثنایی 
به نظر می رسد. فکری فعال تیمش را با 
ترکیب چهار دفاعه به زمین فرستاد اما 
اگر تصمیم به استفاده از سه دفاع در تیم 

باشد و یا اگر پس از باز شدن پنجره نقل 
و انتقاالت سیداحمد موسوی در سمت 
راست خط دفاعی قرار بگیرد، احتماال 
وریا به پست هافبک خواهد رفت. با این 
شم باالی گل زنی، او باید نزدیک ترین 
پست به دروازه رقیب بازی کند. وریا گل 
را بو می کشد و به بهترین شکل ممکن 
خودش را در معرض موقعیت های تازه 

قرار می دهد.
سیدحسین حسینی

در اولین مسابقه اش در فصل جدید، 
هیچ گلی دریافت نکرد. کلین شیت در 
فصل گذشته یک تجربه کامال کمیاب 
برای سیدحسین حسینی بود اما این 
اتفاق حاال خیلی زود بــرای او رخ داده 
اســت. اگرچه حســینی در این بازی 
چندان تحت فشار قرار نگرفت و سیو 
ویژه ای هم نداشــت اما باز هم شروع 
فصل با دروازه بســته می تواند اعتماد 
به نفس را به این گلر برگرداند. پنجره 
اســتقالل به زودی باز می شود و این 
تیم می تواند در هفته دوم از همه نفرات 
تازه اش استفاده کند. یکی از این نفرات 
تازه، رشید مظاهری است که بی تردید 
انتخــاب اول مربی برای خــط دروازه 
به شــمار می رود اما حســینی هنوز 
می تواند رشید را به چالش بکشد و در 
نبرد با او، تن به یک عقب نشینی بزرگ 
ندهد. اولین کلین شــیت فصل، یک 
اتفاق فوق العاده روحیه بخش برای این 

سنگربان خواهد بود.
هرویه میلیچ

سطح بازی میلیچ، هنوز هم بهتر 
از استانداردهای معمول فوتبال ایران 
به نظر می رســد. تیمی کــه چنین 
ستاره ای در اختیار دارد، اصال معلوم 
نیست چرا باید رقم ســنگینی برای 
خرید محمد نــادری پرداخت کند. 
اگر کیفیت میلیچ در ادامه فصل هم 
به خوبی همین مسابقه اول باشد، کار 
نادری برای فیکس شدن در استقالل 
بیش از حد دشوار خواهد بود. هرویه با 
پاس های تک ضرب، فوتبال ساده و در 

عین حال بسیار کاربردی اش، جناح 
چپ اســتقالل را راه انداخته است. 
میلیچ یکــی از بهتریــن خریدهای 
خارجی استقالل در این چند فصل به 

شمار می رود.
ارسالن مطهری

هیچ کس انتظار نداشــت در شروع 
فصل، محمود فکری شــیخ دیاباته را 
روی نیمکت بنشــاند و ارســالن را در 
ترکیب اصلی قرار بدهد اما از آن جایی 
که دیاباته کمی دیر به تمرین ها ملحق 
شــده بود، مطهری در ترکیب اصلی 
قرار گرفت و باز هم یــک زوج ایده آل با 
قایدی ساخت. ارسالن استاد استفاده 
از کم ترین فرصت ها برای گل زنی است 
و این بار هم به خوبی از این عادت برای 
محکم تر کردن جایگاهش در استقالل 

استفاده کرد.
مهدی قایدی

شروع فصل با یک پاس گل در کالس 
جهانی، نشــان می دهد موتور مهدی 
از همین هفته اول روشــن شده است. 
بهترین پاســور لیگ در لیگ نوزدهم، 
حاال در لیگ بیستم هم در جست وجوی 
این عنوان خواهد بود. او در فصل گذشته 
هم یک فوتبالیســت فوق العاده بوده 
اما هنوز نتوانسته جامی برای آبی ها به 
دست بیاورد. هدفی که بدون تردید این 
فصل جدی تر از همیشــه در ذهن این 

فوتبالیست خواهد بود.

6 چهره از اولین پیروزی فصل استقالل

طوفان  زودرس! 

اتفاق روز

چهره به چهره

در شرایطی که تیم ملی پس از مدت ها صاحب 
یک بازی استاندارد تدارکاتی با یک حریف خوب 
شده است، غیبت تقریبا همه نفرات کلیدی این 
تیم در فهرست تازه اســکوچیچ در نوع خودش 
حیرت انگیز به نظر می رسد. علیرضا بیرانوند که 
گلر اصلی تیم ملی ایران به شمار می رود، برای 
دومین بار پیاپی در اردوی این تیم حضور نخواهد 
داشت. بیرو هنوز نتوانســته در لیگ بلژیک جا 
بیفتد و این احتمال وجود دارد که عدم دعوت از 
او و مهدی طارمی برای هماهنگ تر شدن با تیم 
باشگاهی شان باشد. در خط دفاعی هنوز خبری 
از رامین رضاییان نیست. بازیکنی که ظاهرا به 
دلیل کامال غیرفنی از تیم ملی کنار گذاشــته 
شده است. در میانه زمین، اســکوچیچ این بار 
به بازگشت ســعید عزت اللهی رضایت داده اما 

به شکل عجیبی قید استفاده از امید ابراهیمی 
و علی کریمی را زده است. ظاهرا او به بازی امید 
ابراهیمی اعتقاد چندانی ندارد. در بین مهره های 
هجومی نیز دعــوت از بازیکنی مثل ساســان 
انصاری بسیار عجیب است. آن هم در شرایطی 
که ستاره های بزرگی مثل سردار آزمون، علیرضا 
جهانبخش و مهدی طارمی جایی در این لیست 
ندارند. اسکوچیچ البته اعالم کرده که قصد داشته 
از همه این ستاره ها استفاده کند اما این اتفاق به 
دالیلی رخ نداده است. در بین غایبان سرشناس 
اردوی تازه تیم ملی می توان به مهره های شاغل 
در فوتبال ایران هم اشــاره کرد. وریا غفوری و 
حامد لک، نفراتی هستند که با وجود قرار داشتن 
در اوج آمادگی، به تیم ملی دعوت نمی شوند. وریا 
حتی ســکوتش را پس از مدت ها در این زمینه 

شکسته و مصاحبه تندی علیه دعوت نشدن به 
تیم ملی انجام داده اســت. مصاحبه هایی از این 
دست می توانند جایگاه دراگان اسکوچیچ را در 

فوتبال ایران با مشکالتی روبه رو کنند.
به نظر می رســد فرصت دیــدار تدارکاتی با 
بوســنی برای فوتبال ایران عمال از دست رفته 
اســت. چنین دیدارهایی اساسا قرار است برای 
هماهنگی بیشــتر نفرات کلیــدی تیم برگزار 
شوند اما در عمل، ایران با ترکیبی کامال متفاوت 
با ترکیب اصلی اش به مصاف این حریف خواهد 
رفت. در حقیقت بازیکنانی که تیم ملی را برابر 
بوسنی همراهی می کنند، همان هایی نیستند 
که باید برابر عراق و بحرین هم به میدان بروند. 
این یک فاجعه تمام عیار به شمار می رود. دراگان 
اســکوچیچ حداقل باید توضیح بدهد که چرا 
امکان استفاده از ستاره ها را در این اردو نداشته 
است. هنوز معلوم نیســت که دلیل این مشکل 
خود بازیکنــان بوده اند و یا بودجه فدراســیون 
فوتبال کفاف خرید بلیت برای مهره های حاضر در 

لیگ های اروپایی را نداده است. اگر این طور باشد 
قاعدتا سعید عزت اللهی هم نباید به این فهرست 
دعوت می شد. سکوت اسکوچیچ و بی تفاوتی او 
نسبت به فهرست نفرات دعوت شده، به شدت 

نگران کننده به نظر می رسد. 
اگــر او حتــی از اختیار کافی بــرای دعوت 
نفرات دلخواهش برخوردار نباشد، نمی توان به 

سرنوشــت تیم ملی امید چندانی داشت. برای 
چندین سال همه مسئولیت ها در این زمینه با 
کارلوس کی روش بود و او حتی برای حل مشکل 
بازیکنان شخصا تا نظام وظیفه هم می رفت اما 
هنوز هم که هنوز است، هیچ کس نمی داند که 
چرا اسکوچیچ قادر به دعوت از نفرات مطلوبش 

برای تیم ملی ایران نیست.

آریا رهنورد

لیگ برتر به محض شــروع شــدن، ماجراهای عجیب 
همیشــگی را هم با خودش آورد. اولین هفتــه لیگ برتر 
بیستم، ســکانس های خاص و عجیب کم نداشت. به نظر 
می رسد باید در انتظار یک مفصل پرماجرا برای فوتبال ایران 
باشیم. فصلی که ماجراهایش همیشه بهتر از نتایجش مورد 
توجه قرار می گیرند. از داستان لباس  تیم ها تا چند نتیجه 
نســبتا غیرمنتظره، برخی از ماجراهای این هفته را با هم 

مرور خواهیم کرد.
هفت بازی، 16 گل

آمار گل ها در هفتــه اول لیگ برتر اگر چــه فاجعه بار 
نیســت اما چندان امیدوارکننده هم به نظر نمی رسد. در 
هفت مسابقه این هفته لیگ برتر، مجموعا ۱۶ توپ از خط 
دروازه ها عبور کرده اند. این هفته دو مســابقه هم با تساوی 
بدون گل به پایان رســیده اند. اینکه اصال چرا این هفته از 
لیگ برتر به جای هشت مســابقه با هفت بازی دنبال شده، 
به خودی خود یک سوژه عجیب به نظر می رسد. این هفته 
دیدار تیم هــای نفت آبادان و پیکان در آبــادان بدون هیچ 
توضیح خاصی لغو شــد. ظاهرا در فوتبال ایران مرســوم 

نیست که مســئوالن مربوطه در مورد هیچ موضوع خاصی 
زیاد توضیح بدهند و اساسا وقت شان را برای توضیح دادن 

صرف کنند! 
افتضاح لباس ها

آن چه در این هفته از لیگ برتر بیشتر از هر چیز دیگری 
به چشــم آمد، افتضاح تمام عیار لباس ها بــود. در اراک 
کسانی که به مســابقه آلومینیوم و نساجی چشم دوخته 
بودند، ناگهان ورود تیم ملی ایتالیا به زمین را دیدند! ظاهرا 
مدیران باشــگاه آلومینیوم به جای طراحی و تولید لباس 
برای تیم شــان، از میدان منیریه برای باشگاه لباس تهیه 
کرده بودند. پرسپولیس  هم به عنوان قهرمان این سال های 
فوتبال ایران، لباســی با طراحی جدید نداشته و با همان 
کیت های آسیایی به زمین رفته است. استقالل هم در یک 
اتفاق تاریخی و بی سابقه حتی در لیگ های آماتور، بدون 
نام تولیدکننده لباس بازی کرده است. در حقیقت به نظر 
می رسد لباس اســتقالل یک جور لباس تمرینی از پیش 
آماده بوده که فقط نام اسپانسر را به روی آن زده اند و خبری 
از شرکت طراح لباس برای آبی ها نیست. از شعار هفته هم 
غافل نشویم. شــاگردان ابراهیم صادقی این هفته با شعار 
»سایپا؛ دوست دار محیط زیســت« به زمین رفتند. البته 
این موضوع کامال هم درست اســت. پراید با نقشی که در 
حذف فیزیکی انسان ها دارد، در مجموع به محیط زیست 

خدمت می رساند! 

گاندوها و فوالدی ها
یکی دیگر از لحظه هــای فراموش نشــدنی این هفته، 
دستپخت گزارشــگر تلویزیون اصفهان بود. او خاص ترین 
جمله هفته را به شکل عجیبی ثبت و ضبط کرد. »گاندوهای 
اصفهانی با رحمان سری آیی در مقابل فوالد آسیایی با جواد 
اللیگایی!«. این واقعــا غیرمعمول  ترین و باورنکردنی ترین 
توصیفی است که می توان در مورد یک مسابقه لیگ برتری 
به زبان آورد. به هر حال این مســابقه در نهایت با تساوی به 
پایان رسید و یک جنجال داوری بزرگ هم داشت. در حوالی 
دقیقه ۹۷ بود که داور یک ضربه پنالتی به سود فوالد اعالم 
کرد و در صحنه های آهسته مشخص شــد که این صحنه 
اصال پنالتی نبوده اســت. این یکی از همان نبردهایی است 
که موجب می شود غیبت وی.ای.آر در فوتبال ایران بیشتر 

احساس شود.
کمال الکارت

این روزها هیچ اتفاقی نیســت که کمــال را از دریافت 
کارت های قرمز منصرف کند. او پس از دوران تعطیالت لیگ 
به خاطر کرونا، ســه بار کارت قرمز گرفته و از این حیث در 
فوتبال ایران رکورددار محسوب می شود. کامیابی نیا با این 
روند هم تیم  ملی را از دست داده و هم رفته رفته از ترکیب 
اصلی پرسپولیس خارج می شــود. او حاال این افتخار را به 
دست آورده که اولین اخراجی لیگ برتر هم لقب بگیرد. برای 
مدت زیادی این مصدومیت کتف بود که جای او را در ترکیب 

پرسپولیس خالی می گذاشت و حاال یک دلیل جدید برای 
غیبت این بازیکن پیدا شده است. فوتبالیستی که وقتی یک 
کارت زرد دریافت می کند، با شور و اشتیاق بیشتر به سراغ 

کارت های بعدی می رود.
انتقام به سبک امیر

امیرقلعه نویی و ســپاهان خیلی زودتــر از آن چه تصور 
می شد به هم رسیدند. در اولین هفته لیگ برتر بیستم، ژنرال 
به تیم سابقش برخورد کرد و انتقام فوق العاده سختی هم از 
این حریف گرفت. او در اولین گام لیگ جدید ضربه سختی به 
محرم نویدکیا زد و به او نشان داد که برای تبدیل شدن به یک 
مربی تمام عیار، هنوز کارهای زیادی در پیش خواهد داشت. 
امیر و گل گهر، فصل را به بهترین شکل ممکن آغاز کرده اند و 
به نظر می رسد تیم سیرجانی، یکی از غافلگیری های بزرگ 

این فصل لیگ خواهد بود.
پاگشای خوش یمن

برخالف محــرم نویدکیــا، اولین تجربــه لیگ برتری 
سیدمهدی رحمتی درخشان بود و تیم او خیلی زود به یکی 
از صدرنشین های لیگ برتر تبدیل شد. البته که نمی شود 
مربیگری رحمتی را تنها با همین یک مسابقه قضاوت کرد و 
نباید از یاد برد که تیم او در لیگ قهرمانان آسیا کامال ناموفق 
نبوده است. با این حال این شروع خوب می تواند به یک نقطه 
عطف برای مشهدی ها تبدیل شود تا آماده شروع یک فصل 

جذاب و دلچسب شوند.  

فهرست تیم ملی و یک داستان عجیب

ستاره ها كجا هستند؟

بریده هایی از اولین هفته لیگ برتر

آتزوری در اراک!

شادی گل وریا غفوری پس 
از به ثمر رساندن اولین 
گل فصل استقالل، یک 

پیام واضح برای سرمربی 
تیم ملی بود. با این حال 

اسکوچیچ با اعالم فهرست 
جدید، باز هم نشان داد 
که در سمت راست خط 

دفاعی اعتقادی به کاپیتان 
استقالل ندارد

 شماره   655 /  دوشنبه 19 آبان   1399  /   23 ربیع االول 1442  /  9 نوامبر   2020


