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رستمي باز هم اردو را تحريم كرد

بعد از هفت،هشــت ماه تعطیلی اردوی تیم 
ملی وزنه برداری و در شرایطی که نام کیانوش 
رستمی در لیست دعوت شــدگان به تیم ملی 
از سوی برخواه به چشم می خورد، بار دیگر این 
وزنه بردار حاضر نشد در کنار سایر ملی پوشان 
در اردو حاضر شود. رســتمی که از چند سال 
قبل روش عجیبی را برای تمرینات خود در نظر 
گرفته و حاضر نیست زیر نظر مربیان تیم ملی 
تمرین کند، در المپیک ریو به مدال طال دست 
پیدا کرد و به واســطه آن توانســت به سیستم 
تمرین انفرادی ادامه دهد. با اینکه نتایج ســال 
های اخیر کیانــوش و اوت کــردن او در چند 
رویداد مهم نشان داده که دیگر روش تمرینی او 
هم جواب نمی دهد، اما همچنان این وزنه بردار 
تاکید دارد که باید به صورت جداگانه حمایت 
شود تا به المپیک برسد. محسن بیرانوند دبیر 
فدراسیون می گوید که کیانوش با یکی از مربیان 
تماس گرفته و درباره غیبت خود توضیح داده، 
اما بعید اســت که او دلیل موجهی برای غیبت 
خود داشته باشد. همچنین بیرانوند در واکنشي 
عجیب درباره غیبــت بیرانوند، توپ را به زمین 
کادر فني انداخت که این موضوع را باید از کادر 
فني تیم ملي سوال پرســید! در ماه های اخیر 
اختالفات بین کیانوش رســتمی و فدراسیون 
نه تنها حل نشده، بلکه رییس فدراسیون هم در 
چند برهه تاکید کرده که این وزنه بردار باید در 
چارچوب تیم ملی تمرین کند. حاال باید نشست 
و دید فدراسیون چه تصمیمی در قبال کیانوش 
رستمی خواهد گرفت؛ در حالی که در دسته 96 
کیلوگرم سهراب مرادی آماده را هم برای حضور 
در المپیک در دسترس دارد. شاید این بار غیبت 
رستمی به قیمت از دست رفتن المپیک برای 

او تمام شود.
    

سرمربي واليبال باز هم مشخص نشد
کمیته فنی و اتاق فکر فدراســیون والیبال 
در شــرایطی روز گذشته برای ســومین بار 
تشکیل جلسه داد که به نظر می رسید گزینه 
نهایی برای سرمربیگری تیم ملی ایران از این 
نشســت بیرون بیاید. اما بعد از پایان جلســه 
فدراسیون خبر داده که اعضای کمیته فنی و 
اتاق فکر انتخاب سرمربی تیم ملی والیبال، با 
اکثریت آرا والدیمیر آلکنو و دانیل کاستالنی 
را برای هدایت ملی پوشــان در لیگ ملت های 
سال ۲۰۲۱ و بازی های المپیک توکیو انتخاب 
کرد. این البته اتفاق جدیدی نیســت چون در 
روزهای اخیر هم داورزنی گفته بود که از بین 
ســه گزینه نهایی فقط دو مربی آرژانتینی و 
روس برنامه هایی خود را ارائه کردند. در واقع 
در این نشســت برنامه های دو گزینه مطرح و 
مورد تایید قرار گرفت و مقرر شد فدراسیون، 
مذاکرات با این سرمربیان را برای توافق نهایی 
ادامه دهد. فدراسیون والیبال فعال که از گزینه 
نهایی خود رونمایی نکرده و شــاید بر اساس 
پیشــنهادات مالی این مربی به نتیجه نهایی 
برســد. والدیمیر آلکنو، ســرمربی سابق تیم 
ملی روسیه و فعلی تیم زنیت کازان روسیه به 
حساب می آید. همچنین کاستالنی سرمربی 
سابق تیم ملی لهســتان و فعلی تیم اولشتین 

لهستان است. 
    

اردوي جديد آزادكاران از 13 آبان
طبق اعالم فدراســیون کشــتی دومین 
مرحله اردوی آمادگی تیم ملی کشــتی آزاد 
برای حضور در رقابت های جهانی صربســتان 
روزهای ۱3 تا ۲7 آبان در محل خانه کشــتی 
شهید ابراهیم هادی برگزار می شود. البته در 
دو، سه روز نخست این اردو تنها کشتی گیران 
ســه وزن حضور دارند چون انتخابی در ســه 
وزن 65، 74 و 79 برگــزار شــده و در ســایر 
اوزان انتخابی روز پنجشــنبه برگزار می شود. 
امیرمحمد یزدانی،  مرتضی قیاســی )یک نفر 
متعاقبا اضافه خواهد شــد( در 65 کیلوگرم، 
مصطفی حسین خانی، جمال عبادی و محمد 
نخودی در 74 کیلوگرم و علی ســوادکوهی، 
حمیدرضا زرین پیکــر و پیمان یاراحمدی در 
79 کیلوگرم به اردوي تیم ملي دعوت شده اند. 
کشــتی گیران ســایر اوزان پس از برگزاری 
مســابقات انتخابی تیم ملی، طبق نظر کادر 

فنی به اردو اضافه خواهند شد. 

منهای فوتبال

مهم نیســت کــه تیم ها چه 
شــیوه ای را برای بازی روبه روی 
رقبا انتخاب کنند. هر شیوه ای که 
از سوی آنها در نظر گرفته شود، 
باز هم این مهاجم هــا خواهند 
بود که بیشــتر از هر بازیکنی در 
زمین دیده می شوند و بیشتر از 
هر مهره ای، بار مسئولیت برای 
برنده  شــدن را روی دوش شان 
احســاس می کنند. در دو فصل 
گذشته لیگ برتر، کفش طال تنها 
به مهره های خارجی رســیده و 
سرنوشــت جنگ آقای گلی، به 
زدن گل های پرشمار گره نخورده 
اســت. در لیگ بیستم اما شاید 
ماجرا کمی فرق کند و نبرد برای 

تبدیل شــدن به بهترین گل زن 
فصل، جذابیت های بیشــتری 

داشته باشد.
    

استقالل؛ این زوج مخوف
آبی هــا در لیگ نوزدهــم، قهرمان 
نشــدند اما صاحب بهترین خط حمله 
فصل بودند. هنوز هم آنها جذاب ترین 
ترکیب هجومی را در بین همه تیم های 
ایرانــی در اختیار دارنــد. زوج مهدی 
قایدی و شــیخ دیاباته، یــک ترکیب 
ایده آل بود که آندره آ استراماچونی برای 
تیمش در نظر گرفت. او این دو نفر را به 
خوبی در کنار هم قرار داد و آنها به شکل 
فوق العاده ای مکمل یکدیگر شدند. در 
تعطیالت نیم فصل، ارســالن مطهری 

هم به فهرســت داشــته های هجومی 
استقالل اضافه شد تا باشگاه فصل را با 
بیشترین قدرت تهاجمی ادامه بدهد. 
حاال برخالف زمزمه هاي مبنی بر فروش 
مهدی قایدی، این بازیکن در استقالل 
ماندگار شده و شیخ نیز قرارداد جدیدش 
را با آبی ها امضا کرده است. فکری حتی 
ارسالن را نیز برای آبی ها حفظ کرده اما 
به نظر می رسد مطهری حداقل در شروع 
فصل، در استقالل نیمکت نشین باشد. 
سیستم بازی تیم معموال بر اساس ابزار 
تعیین می شوند و به نظر می رسد فکری، 
بهترین ابزار ممکن را بــرای بازی با دو 
مهاجم در اختیار دارد. شیخ روی هوا و 
در ضربات نهایی روی زمین فوق العاده 
کار می کند و مهدی نیز در خلق موقعیت 

و همچنین حــرکات تکنیکی، ایده آل 
نشــان می دهد. این دو نفر در کنار هم، 
می توانند کارهای بزرگی برای استقالل 

انجام بدهند.
 پرسپولیس؛ 

دویدن تا آخرین نفس
از جونیــور براندائو تا کریســتین 
اوساگونا، پرسپولیسی ها فصل گذشته 
مکمل های بســیار زیادی را برای علی 
علیپور آزمایش کردند تا متوجه شدند 
که بهترین زوج برای او، همین مهدی 
عبدی جوان اســت. حاال دیگر علیپور 
پس از چند سال از پرســپولیس جدا 
شده و عیسی آل کثیر هم برای چند ماه 
در محرومیت به ســر می برد تا عبدی، 
جدی ترین گزینه برای قرار گرفتن در 

نوک خط حمله باشد. در کنار او هم به 
سبک و سیاق لیگ قهرمانان آسیا، وحید 
امیری در نقش مهاجم ظاهر خواهد شد. 
آنها آرمان رمضانی را نیز به عنوان یک 
مهاجم بلندقامت روی نیمکت ذخیره ها 
در اختیار دارند. آرمان در پرســپولیس 
عالی شــروع نکرده اما هنوز می تواند 
اوضاع را تغییر بدهــد. عبدی و امیری، 
مهاجمانی نیســتند که از هر موقعیت 
کوچکی به بهترین شکل استفاده کنند. 
آنها بازیکنانی نیستند که از هر توپ ساده 
گل بســازند اما مهم ترین ویژگی شان 
را باید در دوندگی بســیار باال خالصه 
کــرد. موضوعی که موجب می شــود 
پرسپولیس در پرس باالی زمین، موفق 

نشان بدهد.
تراکتورسازی؛ امیدوار به عکاشه

وقتی مصطفی دنیزلــی به عنوان 
سرمربی جدید باشــگاه تراکتورسازی 
تبریز انتخاب شــد، خیلی هــا انتظار 
داشتند این تیم فوتبالی کامال هجومی 
و درخشان ارائه بدهد اما این اتفاق نه در 
دوران دنیزلی و نه حتی در تیم جانشین 
او رخ نداد. حاال علیمنصور ســرمربی 
قرمزها شــده و امیدوار است یک تیم 
جذاب برای آینده باشگاه بسازد. مهاجم 
مرکزی تراکتور در فصل جدید، عکاشه 
حمزاوی خواهد بــود. او یکی از آخرین 
فوتبالیســت های خارجی باقی مانده 
در فوتبال ایران به شــمار می رود که در 
فصل جدید پیراهن شماره ۱۰ باشگاه 
را بر تن می کند. به احتمال زیاد سعید 
واسعی و اشکان دژاگه نیز در دو سمت 
خط حمله به این بازیکن ملحق می شوند. 
البته در فصل جدید این احتمال وجود 
دارد که منصوریــان از تیکدری نیز در 
یک پست هجومی استفاده کند. برای 

رسیدن تراکتور به یک موفقیت بزرگ، 
حمزاوی باید این فصــل در قامت یک 

ستاره تمام عیار در این تیم ظاهر شود.
 فوالدخوزستان؛ 

ساسان به خانه برگشت
جواد نکونام در فصل گذشته، آرایش 
۱-3-۲-4 را برای تیمش در نظر گرفته 
بود. اگر این سیستم باز هم در تیم جنوبی 
حفظ شود، لوسیانو پریرا تبدیل به تک 
مهاجم این باشگاه خواهد شد. بازیکنی 
که در لیگ هجدهم کفش طالی فصل 
را به صورت مشترک با کی روش استنلی 
به دســت آورده بود. اگر نکو تصمیم به 
اســتفاده همزمان از دو مهاجم بگیرد، 
ساســان انصاری نیز در کنار شــیمبا 
دیده خواهد شــد. در غیر این صورت 
به نظر می رسد ساســان در کنار فرشاد 
احمدزاده، وینگرهای تیم خواهند بود 
و آیاندا پاتوســی نیز درست پشت سر 

لوسیانو پریرا قرار خواهد گرفت.
سپاهان؛ کی روش روی هوا

در فــاز هجومی، ســپاهان یکی از 
پرمهره ترین تیم های لیگ برتر به شمار 
می رود. کی روش استنلی، کلیدی ترین 
مهاجم این باشــگاه اســت. فرستادن 
توپ های بلند برای این بازیکن سرزن، 
یکی از نقشه های همیشگی ژنرال برای 
سپاهان بود. حاال نویدکیا نیز روی قدرت 
سرزنی کی روش، حســاب ویژه ای باز 
می کنــد. به جــز کی روش، ســجاد 
شهباززاده، محسن الغسانی، محمدرضا 
خلعتبــری و روح ا... باقری، گزینه های 
دیگر سپاهان برای خط حمله محسوب 
می شــوند. اگر قرار باشد تیم نویدکیا با 
دو مهاجم بازی کنــد، احتمال حضور 
استنلی و باقری در ترکیب ثابت این تیم 

بیشتر از دیگران خواهد بود.

نگاهی به خط حمله پنج تیم مدعی لیگ بیستم

پنجه ببر، پرواز عقاب! 

چهره به چهره

از استعفای دســته جمعی مدیران باشگاه 
بارســا، نزدیک به یک هفته ســپری شده اما 
تیره روزی های این باشــگاه هنوز تمام نشــده 
است. تساوی برابر آالوز، قرار گرفتن در رده های 
پایینی جدول اللیــگا و نزدیک شــدن به مرز 
ورشکستگی مالی برای باشگاهی که زمانی یکی 
از غول های اقتصادی فوتبال اروپا بود، اوضاع را 
کامال پیچیده کرده است. به نظر می رسد اداره 
شــدن با رییس موقت در چنین شرایطی، یک 
تصمیم بحث برانگیز است اما تقریبا همه هواداران 
بارسا اصرار داشــتند که بارتومئو هرچه زودتر 
بارش را ببندد و تیم را ترک کند. این تنفر عمومی، 
دالیل خاص خودش را داشته است. دالیلی که 
ظرف چند سال، بارتو را به یکی از بدترین روسای 

تاریخ باشگاه تبدیل کردند.
بارتو-بارسا؛ همه چیز از اینجا شروع شد

ژانویه ۲۰۱4 بود که ساندرو راسل در پرونده 
انتقال نیمار به بارســلونا محکوم شناخته شد. 
ماجرا از این قرار بود که رقــم واقعی پرداختی 
به نیمار بــرای انجام انتقال، به مراتب بیشــتر 
از رقم درج  شــده در اســناد باشــگاه بارسا به 
نظر می رسید. بررســی دقیق پرونده، جزئیات 
تخلف راسل را آشکار کرد و کار این مدیر حتی 
به زندان هم کشیده شــد. هرچند که خود او، 
اعتقاد دیگری دارد و توطئــه فلورنتینو پرز را 
عامل محاکمــه اش می داند. بــه هر حال پس 
از برکناری راســل، جوزپ ماریو بارتومئو که 
در کادر مدیریتی باشــگاه قرار داشــت اما به 
هیچ وجه چهره شناخته شــده ای نبود، رسما 
در جایگاه ریاست موقت باشــگاه قرار گرفت. 
»فریب بزرگ« درســت همین جا اتفاق افتاد. 
تنها یک سال و چند ماه پس از حضور بارتومئو 
روی صندلی ریاست باشگاه، تیم لوئیز انریکه 
توانست قهرمان اروپا شود و سه گانه رویایی اش 
را کامل کند. آقای رییس عمال هیچ کاری برای 
رسیدن به این موفقیت انجام نداده بود و هیچ 
نقشی در این ماجرا نداشــت اما از آن جایی که 
اوضاع باشگاه خوب به نظر می رسید و هیچ کس 
نمی خواست به ترکیب باشگاه برنده دست بزند، 
در انتخابات برنده شــد و ریاست بارسلونا را به 

دست آورد. بارتو چند رقیب جدی در انتخابات 
داشت اما سه گانه انریکه به او برای ابقا شدن در 

این سمت کمک فوق العاده ای کرد.
اولین افتضاح نقل و انتقاالتی

هواداران بارســا اولین بار وقتی به ســطح 
مدیریتی بارتومئو پی بردند که او در یک پنجره 
نقل و انتقاالت، دو خریــد فاجعه بار را به صورت 
همزمان برای باشــگاه انجام داد. بارســا برای 
جذب الکس ویدال و آردا توران روی هم حدود 
65 میلیون یورو هزینه کرد. با توجه به محرومیت 
این تیم از نقل و انتقاالت، قرار شــد آنها پس از 
چند ماه تمرین، باالخره فرصت بازی برای این 
تیم را به دست بیاورند اما خروجی این خریدها، 
افتضاح به نظر می رسید. خیلی زود همه متوجه 
شدند که بارســا پولش را هدر داده و دو بازیکن 
بی مصرف خریده اســت. مهره هایی که پس از 
مدتی نیمکت نشینی، با رقم هایی بسیار پایین 

از باشگاه جدا شدند.
قاتل الماسیا

بارتومئو در سال ۲۰۱6 یک طرح تازه به نام 
»الماسیا 36۰« را در مدرســه فوتبال باشگاه 
بارســلونا به راه انداخت. هدف نهایی این طرح، 
کمک به رشد و توسعه الماســیا بود اما در عمل 
اوضاع مدرسه فوتبال بلوگرانا با حضور این مدیر، 
به ســمت تباهی پیش رفت. اریک گارسیا که 
سابقه کاپیتانی همه رده های سنی در بارسلونا را 
داشت، به منچسترسیتی پیوست. ژاوی سیمونز 
هم که یکی از مهم ترین استعدادهای الماسیا به 
شمار می رفت، از باشگاه جدا شد و به پی اس جی 
رفت. در دوران مدیریت بارتومئو، الماسیا عمال 
قدرتش را از دست داد و تنها این آنسو فاتی بود 
که توانســت راهش را به طرف تیم اصلی هموار 
کند. بحران بزرگی که با روش های غلط مدیریتی 
بارتومئو در الماسیا شــکل گرفته بود، یکی از 
اصلی ترین دالیل انتقاد از این مدیر محســوب 
می شــدند. نادیده گرفتن مدرسه فوتبال برای 
باشگاهی که در ســال ۲۰۱۲ در یک مسابقه با 
۱۱ نفر از اعضای ســابق همین مدرسه در یک 
بازی اللیگایی شــرکت کرده بــود، فوق العاده 

ناامیدکننده به نظر می رسید.

خروج نیمار و فاجعه جانشین ها
ســال ۲۰۱7 بود که نیمار داســیلوا در یک 
تصمیم غیرمنتظره، از بارســا جدا شد. مدیران 
باشگاه البته اجازه جدایی به این ستاره ندادند اما 
او توانست با پرداخت رقم حق فسخ، به پی اس جی 
برود. این هم یک شکســت وحشتناک دیگر در 
پرونده کاری بارتومئو بود. ماجرا زمانی جالب تر 
شد که نیمار پس از ترک باشگاه، مصاحبه تندی 
علیه مدیر بارسا انجام داد و روش مدیریت او را به 
یک »جوک« بزرگ تشبیه کرد. حاال یک آزمون 
بسیار بزرگ پیش روی بارتومئو قرار داشت. او باید 
با این رقم سنگین، به دنبال جذب جانشین برای 
نیمار می رفت. او نه فقط ۲۲۲ میلیون یورو، بلکه 
نزدیک به 4۰۰ میلیون یورو هزینه کرد تا خودش 
را نجات بدهد اما تک تک خریدهایی که برای پر 
کردن جای خالی نیمار انجام شدند، فاجعه از آب 
درآمدند. گریزمان، کوتینیو و دمبله، نتوانستند 
جای نیمار را در تیم بگیرند و این یک دردســر 
بســیار بزرگ برای بارتومئو بود. او حتی تالش 
کرد تا خود نیمار را دوباره برگرداند اما این تالش 

هم به شکست انجامید.
ارنستو و کام بک های اروپایی

تجربه روبه رو شدن با دو کام بک وحشتناک 
روبــه روی رم و لیورپول در دو فصــل متوالی 
کام هواداران بارســا را تلخ کرد. هر دو بار به نظر 
می رســید که بلوگرانا در آستانه رسیدن به یک 
موفقیت تاریخی است و هر دو بار، شکست ها به 
شکل ترسناکی در مسیر این تیم قرار گرفتند. 
با وجود این باخت هــا، والورده هنــوز در بین 
ستاره های کلیدی تیم محبوب بود. صادر کردن 
حکم اخراج والورده پس از شکست در سوپرجام 
اسپانیا، آن هم در شــرایطی که بارسا در صدر 
جدول اللیگا قرار داشــت، آخرین رشــته های 
دوســتی بین ســتاره های تیم و رییس باشگاه 
را پاره کرد. ماجرا زمانی عجیب تر شــد که یک 
مربی ناشناخته به اســم کیکه ستین که بیشتر 
از ستاره های بارسا نگران مزرعه اش و گاوها بود، 
سکان هدایت تیم را در دست گرفت. او تنها کسی 
بود که می توانست هواداران بارسا را برای والورده 

دلتنگ کند.
رسوایی اینترنتی

یکی از ماجراهای دیگری که مثل یک مشت 
قدرتمند روی صورت بارتومئو فرود آمد، رسوایی 
او در  شــبکه های اجتماعی بود. این افشاگری 
بزرگ شاید سرنوشت رییس باشگاه بارسلونا را 

تغییر داد. ظاهرا بارتومئو به گروهی از رسانه ها 
و افراد در شبکه های اجتماعی پول داده بود تا با 
تخریب بازیکن ها، به دفاع از عملکرد مدیریتی او 
بپردازند. خود بارتو البته تا آخرین روزها این اتهام 
را رد می کرد اما منابعی که این خبر را منتشر کرده 
بودند، کامال مطمئن به نظر می رسیدند. پس از 
این اتفاق، دیگر هیچ فوتبالیســتی در بارسا به 

رییس باشگاه اعتماد نداشت.
معاوضه باورنکردنی

در ادامه سیاســت های نقل و انتقاالتی غلط 
بارتومئو در بارسا، یک اتفاق شوکه کننده دیگر 
برای باشگاه رقم خورد. بارسا آرتور ملو جوان را با 
پیانیچ سی و چند ساله عوض کرد. ماجرا از این 
قرار بود که بلوگرانا برای مثبت شدن تراز مالی، 
باید یک بازیکن را به باشگاه دیگری می داد و آرتور 
با وجود اینکه اصال راضی به ترک باشــگاه نبود، 
مجبور شــد در چنین موقعیتی قرار بگیرد. این 

تصمیم هواداران بارسا را به شدت عصبانی کرد.
زلزله در لیسبون

یکــی از تلخ تریــن و تحقیر آمیزتریــن 

شکست های تاریخ باشگاه بارسا در رقابت های 
اروپایــی، در دوران مدیریــت بارتومئو رقم 
خورد. کاتاالن ها که بــرای حضور در مرحله 
یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان به لیسبون 
رفته بودند، مقابــل بایرن مونیــخ با نتیجه 
حیرت انگیز هشــت بر دو شکست خوردند. 
نتیجه ای که تــا ابد از ذهن طرفــداران این 

باشگاه بیرون نخواهد رفت.
لئو مسی خشمگین می شود

لئو مسی از سن و سال بســیار کم، همیشه 
بخشی از باشگاه بارسا بوده و هرگز حرف جدایی 
نزده بود تا اینکه شــیوه مدیریت بارتومئو، او را 
برای جدایی مصمم کرد. با ایــن وجود رییس 
باشگاه از همه راه های قانونی استفاده کرد تا مانع 
جدایی این ستاره شود. لئو به شدت از این تصمیم 
عصبانی بود و جمالت تنــدی را در مورد رییس 
باشگاه به زبان آورد. به ویژه پس از برخورد زننده 
باشگاه با سوارز، خشم مسی جدی تر هم شد. حاال 
دیگر بارتو در باشگاه حضور ندارد اما بعید است 
تصمیم مسی برای جدایی هنوز با گذشته تفاوت 

داشته باشد.
سکانس آخر

بارسلونایی ها برای کنار زدن رییس باشگاه، 
حتی به اندازه چند ماه صبر نکردند. بارتومئو با 
رای عدم اعتماد چاره ای به جز اســتعفا از کادر 
مدیریتی باشــگاه نداشــت. این تصمیمی بود 
که توســط اعضای رسمی باشــگاه برای پایان 
دادن به یک عصر فاجعه بار گرفته شد. وضعیت 
آبی اناری ها دیگر قابل تحمل به نظر نمی رسید. 
حاال شاید این تغییر، شرایط باشگاه را نیز کمی 
عوض کند و به بارســا کمک کند تا از وضعیت 

فعلی اش فاصله بگیرد.

همه تیره روزی های بزرگ بارسا با بارتومئو

مجسمه بوآتنگ را بساز!

هواداران بارسا اولین بار وقتی به 
سطح مدیریتی بارتومئو پی بردند 
که او در یک پنجره نقل و انتقاالت، 

دو خرید فاجعه بار را به صورت 
همزمان برای باشگاه انجام داد. 
بارسا برای جذب الکس ویدال 
و آردا توران روی هم حدود 65 

میلیون یورو هزینه کرد
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